
PROTOKOL

Z POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

NIEOBJETEGO OBOWIAZKIEM STOSOWANIA USTAWY - Prawo zam6wien pubticznych

o warto6ci szacunkowej od 5.000 zl. do 30.000 €

Nr DAT 110t12t2015

1. Przedmiot zam6wienia: Swiadczenie usNug w zzakresie obrony cywilnej SZqZLO
Warszawa-Ochota przez osobq fizycznqw ramach u.b*y zlecenia.

2. Wnioskodawca: Agnieszka Folta - Sarna - Kierownik DKp
3. Wniosek zdnia 21 grudnia 2015r. wzalqczeniu.
4. Zaproszenie do skladania oferl 2dnia22.12.2015 r. zamieszczono na stronie internetowej

i w siedzibie Zamawiajqcego.

5. llo56 zgloszonych ofer1. dwie.

6. Otwarcia i oceny ofert dokonano, dnia 04.01.2016 r.

7. Uwagi (o ile dotyczy): w tabeli.

8. Zestawienie z badania ofert zawiera poni2sza tabela:

LP. Dane Przyjm ujqcego zam5wienie Forma ofefty Gena Brutto Uwagi

1 Wlodzimierz Rycerski

01-494 Warszawa,

ul. Baltona 21127

f. papierowa 1.200,- brak.

2 Pawel Pogorzelski

16-075 Zawady

Ul. Akacjowa 24

T. papterowa 1.200,- brak

9. Ofedy w zalqczeniu.

10. Wskazanie wybranej oferty wrazz uzasadnieniem wyboru: Sugerujg zawarcie Umowy
z Panem Wodzimierzem Rycerskim oferta spelnia kryteria zamowienia ijest korzystna
cenowo.

Uzasadnienie wvboru:

W przedmiotowym postgpowaniu wplynqly dwie oferty o jednakowej wysoko6ci wynagrodzenia
dokonano szczeg6Nowej analizy ofert.

Zamawilqcy por6wnal kompetencje i do6wiadczenie zawodowe Oferent6q ktore dajq rqkojmig
nalezytego wykonywania przedmiotu zam6wienia tj. dzialah w zakresie obrony cywilnej
w SZPZLO Warszawa - Ochota.

Z analizy przedlo2onych dokument6w wynika, 2e Pzyjmujqcy zamowienie Wlodzimierz Rycerski



posiada wieloletnie do6wiadczenie w zakresie przygotowari obronnych, szkole6 pozamilitarnych

w podmiotach leczniczych. Dodatkowym argumentem do wyboru oferty Wlodzimierza Rycerskiego
jest to, i2 posiada wyksztaNcenie wyzsze techniczne, a ptzy wykonywaniu zadah wymagana jest
wsp6lpraca m.in. z Dzialem Administracyjno - Technicznym w zakresie senrvisowania posiadanej
aparatury medycznej.

Ponadto Wodzimierz Rycerski legitymuje sig stopniem naukowym doktora w specjalno6ci obrony
terytorialnej w temacie terytorialnego systemu zabezpieczenia medycznego sil zbrojnych w czasie
wojny, zaf SZPZLO Warszawa - Ochota jest wlqczony w system utworzenia i utrzymywania
zastqpczych miejsc szpitalnych na wypadek sytuacji nadzwyczajnych.

10. Ze wskazanq osobq nale2y zawtzec umowg.

11 . Podpis osoby prowadzqcej postgpowanie= Kinga Lita data: 07.01 .2016 r.
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