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   (pieczęć jednostki organizacyjnej prowadzącej sprawę) 

 
 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

Nr 61/369/2015 

zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro  

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
 

Zamawiający: 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Al. Racławickie 1, 

20 – 059 Lublin, 

Tel. 81/445-52-93 

Mail: fundusze@umlub.pl 

Jednostka organizacyjna: Dział ds. Funduszy Europejskich 

Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: Kamil Dębiński 
 

 

1. Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na realizacji badań klinicznych i socjomedycznych służących 

ocenie wpływu wybranych czynników środowiska na stan jamy ustnej mieszkańców Lublina i Lwowa wraz z 

opracowaniem raportu z badań w ramach projektu pn. „Zdrowie priorytetem. Partnerstwo Uniwersytetów 

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

ukraińskiego, wykonywana przez 4 specjalistów. 

2. W celu realizacji w/w zamówienia przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszych ofert na pełnienie 

funkcji specjalistów nr 1 i nr 4 tworzących pierwszy zespół badawczy oraz specjalistów nr 2 i nr 3 tworzących 

drugi zespół badawczy, tj.: 

1) Dnia 22 września 2015 r. zostało upublicznione zapytanie ofertowe/ zapytanie o cenę na stronie BIP UM 

Lublin/stronie internetowej UM Lublin/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE)* oraz w 

siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym tj. w budynku Collegium Novum przy 

Al.Racławickich 1. 

2) Dnia 22 września 2015 r. e-mailem/faksem/osobiście* dostarczono/wysłano* zapytanie ofertowe / 

zapytanie o cenę do następujących 12 potencjalnych wykonawców: 

a) Teresa Bachanek, e-mail: stomzach@umlub.pl, 

b) Agnieszka Sochaczewska-Dolecka, e-mail: agnieszkadolecka@op.pl, 

c) Aneta Komsta, e-mail: anetakomsta@vp.pl, 

d) Ewelina Misiakowska, e-mail: emisiakowska@wp.pl, 

e) Jacek Zieliński, e-mail: jacek.herbal@gmail.com, 

f) Barbara Hendzel, e-mail: basia.hendzel@gmail.com, 

g) Ewa Wolańska-Klimkiewicz, e-mail: muscari1@wp.pl, 

h) Dariusz Samborski, e-mail: dusiek160@poczta.onet.pl, 

i) Piotr Stachurski, e-mail: Staniszkis@wp.pl, 

j) Monika Sapuła, e-mail: moniakasapula@vp.pl, 

k) Wojciech Maciąg, e-mail: cigma@wp.pl, 

l) Marcin Hopkała, e-mail: Marstom@op.pl. 

3. W w/w zapytaniu ofertowym/zapytaniu o cenę określono m.in. opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału 

oferentów, opis sposobu przygotowania oferty, miejsce, sposób oraz termin nadsyłania ofert oraz opis 

kryteriów i sposobu oceny ofert. 

  Jako istotne kryteria wyboru poszczególnych wykonawców – specjalistów zostały wskazane: 

1) SPECJALISTA NR 1: 

a) wykształcenie wyższe ze stopniem co najmniej dr hab. o specjalności w zakresie stomatologii dziecięcej 

i stomatologii zachowawczej, 
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b) doświadczenie w zakresie prowadzenia badań epidemiologicznych (klinicznych), 

c) wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie etiologii i epidemiologii choroby próchnicowej, 

d) szkolenie i kalibracja WHO jako lekarza epidemiologa. 

2) SPECJALISTA NR 2 i NR 3: 

a) wykształcenie wyższe ze stopniem co najmniej dr n. med. o specjalności stomatologii zachowawczej, 

b) doświadczenie w zakresie prowadzenia badań epidemiologicznych, 

c) wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie etiologii i epidemiologii choroby próchnicowej, 

d) szkolenie i kalibracja WHO jako lekarza epidemiologa. 

3) SPECJALISTA NR 4: 

a) wykształcenie wyższe ze stopniem co najmniej dr n. med. o specjalności stomatologii zachowawczej, 

b) doświadczenie w zakresie prowadzenia badań epidemiologicznych, 

c) wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie etiologii i epidemiologii choroby próchnicowej. 
 
 

4. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe/zapytanie o cenę do dnia 29 września 2015 r. wpłynęło po 1 ofercie do 

pełnienia funkcji każdego z 4 specjalistów. 

5. Dnia 30 września 2015 r. dokonano szczegółowej analizy ofert – poniżej zestawienie złożonych ofert: 
 

 

L.p. Nazwa i adres oferenta Punktacja 

Specjalista nr 1 

1. Prof. dr hab. Teresa Bachanek 100,00 

Specjalista nr 2 

1. Dr Ewa Wolańska-Klimkiewicz 100,00 

Specjalista nr 3 

1. Dr Barbara Hendzel 100,00 

Specjalista nr 4 

1. Dr Dariusz Samborski 100,00 

 

6. Ważne były wszystkie 4 oferty. 

7. Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone 

przez: 

1) na pełnienie funkcji specjalisty nr 1 – z prof. dr hab. Teresą Bachanek, zam. ul. Polna 26/6, 21-040 

Świdnik, która uzyskała łącznie 100,00 punktów; 

2) na pełnienie funkcji specjalisty nr 2 – z dr Ewą Wolańską-Klimkiewicz, zam. ul. Jantarowa 5/43, 20-

582 Lublin, która uzyskała łącznie 100,00 punktów; 

3) na pełnienie funkcji specjalisty nr 3 – z dr Barbarą Hendzel, zam. ul. Sudecka 148, 20-867 Lublin, 

która uzyskała łącznie 100,00 punktów; 

4) na pełnienie funkcji specjalisty nr 4 – z dr Dariuszem Samborskim, zam. ul. Kiepury 13/49, 20-838 

Lublin, który uzyskał łącznie 100,00 punktów. 
 
 

8. Uzasadnienie wyboru: każda z ofert uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny ofert 

przeprowadzonej według kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym. 

 

 
Lublin, dn. 1 października 2015 r. 


