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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTANIEJSZEJ OFERTY  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia usługi polegającej na przeprowadzeniu przez 3 wykładowców 

zajęć z 3 przedmiotów, w wymiarze 20 godzin dydaktycznych każdy, w ramach seminarium szkoleniowego we 

Lwowie w zakresie technik informacyjnych w stomatologii dla 5 uczestników oraz na udziale w opracowaniu 

strategii wsparcia kliniczno-farmaceutycznego pacjentów opieki dentystycznej na obszarze województwa 

lubelskiego i obwodu lwowskiego, w ramach projektu „Zdrowie priorytetem. Partnerstwo Uniwersytetów 

Medycznych Polski i Ukrainy na rzecz podniesienia jakości opieki medycznej pogranicza polsko-ukraińskiego” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-

Białoruś-Ukraina 2007–2013, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 € i przekraczającej 1.400 €. 
 

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 

z 09.08.2013 poz. 907 ze zm.), Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, informuje, że w 

wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

zapytania ofertowego na w/w usługi, jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez: 
 

1. dra hab. n.med. Janusza Borowicza – na realizację usługi przeprowadzenia zajęć „Zastosowanie 

technologii informatycznych w nowoczesnej protetyce stomatologicznej” oraz udział w opracowaniu 

strategii wsparcia kliniczno-farmaceutycznego pacjentów opieki dentystycznej na obszarze województwa 

lubelskiego i obwodu lwowskiego 

2. dra n. med. Dariusza Samborskiego – na realizację usługi przeprowadzenia zajęć „Nowoczesne techniki 

diagnostyki, leczenia i obrazowania w nowoczesnej stomatologii” oraz udział w opracowaniu strategii 

wsparcia kliniczno-farmaceutycznego pacjentów opieki dentystycznej na obszarze województwa 

lubelskiego i obwodu lwowskiego. 

3. Justynę Mańko - na realizację usługi przeprowadzenia zajęć „Opieka stomatologiczna – oprogramowanie 

informatyczne w medycynie” oraz udział w opracowaniu strategii wsparcia kliniczno-farmaceutycznego 

pacjentów opieki dentystycznej na obszarze województwa lubelskiego i obwodu lwowskiego. 
 

Uzasadnienie wyboru: Każda z ofert uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny ofert przeprowadzonej 

według kryteriów zawartych w zapytaniach ofertowych. 
 

Przyznane punkty: 

1) usługa przeprowadzenia zajęć „Zastosowanie technologii informatycznych w nowoczesnej protetyce 

stomatologicznej” oraz udziału w opracowaniu strategii wsparcia kliniczno-farmaceutycznego pacjentów opieki 

dentystycznej na obszarze województwa lubelskiego i obwodu lwowskiego: 

Numer oferty Uczestnicy postępowania Punktacja 

1. dr hab. n.med. Janusz Borowicz 100,00 
 

2) usługa przeprowadzenia zajęć „Nowoczesne techniki diagnostyki, leczenia i obrazowania w nowoczesnej 

stomatologii” oraz udziału w opracowaniu strategii wsparcia kliniczno-farmaceutycznego pacjentów opieki 

dentystycznej na obszarze województwa lubelskiego i obwodu lwowskiego: 

Numer  

oferty 
Uczestnicy postępowania Punktacja 

1. dr n. med. Dariusz Samborski 100,00 
 

3) usługa przeprowadzenia zajęć „Opieka stomatologiczna – oprogramowanie informatyczne w medycynie” oraz 

udziału w opracowaniu strategii wsparcia kliniczno-farmaceutycznego pacjentów opieki dentystycznej na 

obszarze województwa lubelskiego i obwodu lwowskiego 

Numer  

oferty 
Uczestnicy postępowania Punktacja 

1. Justyna Mańko 100,00 

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu. 


