
 
 

 

Poznań, dnia 29.08.2017r. 

 

Zawiadomienie 

O wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego 

Nr 12/POZ/WiBF/5.4/wykładowca w sprawie wyłonienia wykładowców kursu do przeprowadzenia kursów 

specjalistycznych „Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych”, realizowanych w ramach projektu „Nowe 

kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na 
lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer WND-POWR.05.04.00-00-0053/15. 

Informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła/i: 

  
Nr. 
oferty 

Data 
wpływ
u 

oferty 

          Wykonawca Cena oferty Ocena punktowa uwagi 

1. 24.08. 
2017r 
 

Izabela Kuberka 
62-800 Kalisz 
Korczak 4A/502 
500 134 947 
izakuberka@onet.eu 
 
 

Edycja 16 , 
  
 M.1. =900.00 zł 
 (wykład 10 godz. x 90.00 zł ) 
Suma=90.00 zł za jedną 
godzinę – 900.00 zł  
M -2 = 540.00 zł 
 ( Wykład 6 godz. x 90.00 zł ) 
=540.00zł 

pkt. 100 pkt. 
( 70 pkt. Cena oferty 
plus 30 pkt. 
doświadczenie ) 

Edycja16 
 
M.1. =900 zł 
M -2 =540.00 zł ( wykład ) 
M -2 =70 godz. ćw. = 
5250.00 zł 
M -3 = 14 godz. . ćw.  
 ( 7 godz. x 2 grupy ) x 75 
.00 zł 

mailto:izakuberka@onet.eu


 
M -2 Ćwiczenia 70 godz. x 
75 zł= 
5250.00 zł 
M -3 = ćwiczenia 14 godz. x 
75 .00 zł=1050. 00 zł  

  
Suma =  
7.740.00 zł za wykłady i 
ćwiczenia 

1050. 00 zł  
Suma =  
 
7.740.00 zł za wykłady i 
ćwiczenia 

  
 
 
 

 
 
 

2. 24.08. 
2017r 
 

Marta Leśnik 
Ul. Mostowa 5 
56-120 Brzeg dolny 
+48 668 252 022 
 
martalesnik@interia.pl 
 
 

Edycja 16  
M -2 = 1260.00zł 

 ( Wykład 14 godz. x 90.00 zł 
) =1260.00zł 
M -2 Ćwiczenia 70 godz. x 
75 zł= 5250.00 zł 

 
M -3 = wykłady 3 godz. x 
90.00 zł =270.00 zł   
M -3 ćwiczenia14 godz. x 75 
.00 zł =1050. 00 zł  

  
Suma =  
7.830.00 zł za wykłady i 
ćwiczenia 
 

100 pkt. 
70 pkt. Cena +30 pkt. 
doświadczenie ) 

Edycja 16 
Suma =  

7.830.00 zł za wykłady i 
ćwiczenia 
 
 

   
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą. 
Umowa zostanie zawarta w terminie do 14 dni od zakończenia postępowania. 
 Informacje o miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcom wybranym w wyniku niniejszego 
postępowania. 
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