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   (pieczęć jednostki organizacyjnej prowadzącej sprawę) 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

Nr 65/369/2015 

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. 81/448-52-93 

Mail: fundusze@umlub.pl 

Jednostka organizacyjna: Dział ds. Funduszy Europejskich 

Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: Kamil Dębiński 

 

1. Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na redakcji naukowej poradnika w zakresie farmakoterapii, 

przeznaczonego dla lekarzy i farmaceutów, w oparciu o wybrane teksty, wraz z przedstawieniem poradnika 

w formie pliku gotowego do przekazania do składu i publikacji – w ramach projektu „Zdrowie Priorytetem. 

Partnerstwo Uniwersytetów Medycznych Polski i Ukrainy na rzecz podniesienia jakości opieki medycznej 

pogranicza polsko-ukraińskiego”. 

2. W celu realizacji w/w zamówienia przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty tj.: 

1) Dnia 16 października 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 16 października 2015 r. e-mailem/faksem/osobiście* dostarczono/wysłano* zapytanie  ofertowe / 

zapytanie o cenę do następujących 4 potencjalnych wykonawców: 

a) Prof. dr hab. Ewa Poleszak, e-mail: ewa.poleszak@umlub.pl, 

b) Prof. dr hab. Jolanta Szymańska, e-mail: szymanska.lublin@gmail.com, 

c) Dr hab. Grażyna Zgórka, e-mail: grazyna.zgorka@umlub.pl, 

d) Prof. dr hab. Anna Malm, e-mail: anna.malm@umlub.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 zostały wskazane: 

1) Oferent miał spełnić następujące wymagania: 

a) być pracownikiem naukowym lub pracownikiem naukowo-dydaktycznym uczelni wyższej lub 

ośrodków naukowych; 

b) posiadać stopień naukowy co najmniej doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych lub doktora 

habilitowanego nauk medycznych, lub doktora habilitowanego nauk pokrewnych; 

c) być autorem lub współautorem artykułów lub publikacji prac naukowo-badawczych w co najmniej 

jednej z dziedzin: fizjologia człowieka, farmakodynamika, farmakologia, toksykologia, fitoterapia, 

farmacja stosowana, opieka farmaceutyczna, mikrobiologia, diagnostyka laboratoryjna; 

d) posiadać doświadczenie w redakcji lub recenzowaniu publikacji typu poradnik lub podręcznik w co 

najmniej jednej z dziedzin: fizjologia człowieka, farmakodynamika, farmakologia, toksykologia, 

fitoterapia, farmacja stosowana, opieka farmaceutyczna, mikrobiologia, diagnostyka laboratoryjna. 
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2) Doświadczenie Oferenta musiało zostać potwierdzone w CV, które zobowiązany był złożyć Oferent 

wraz z formularzem oferty. 

4. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe/zapytanie o cenę do dnia 23 października 2015 r. wpłynęła 1 oferta   

– poniżej zestawienie złożonych ofert: 
 

L.p. Nazwa i adres wykonawcy Kwota oferty 

brutto (PLN) Punktacja 

1. Prof. dr hab. Ewa Poleszak, ul. Roztocze 3/9, 20-722 Lublin 1 000,00 100,00 

 

5. W dniu otwarcia ofert (26 października 2015 r.) dokonano szczegółowej analizy ofert. 
 

6. Wybór Wykonawcy i uzasadnienie wyboru: 

Na podstawie dostępnych dokumentów, stwierdza się, że oferent: 

- spełnił warunki formalne tak/nie*, 

- oferta mieści się w kwocie zabezpieczonej na ten cel w budżecie projektu „Zdrowie Priorytetem. 

Partnerstwo Uniwersytetów Medycznych Polski i Ukrainy na rzecz podniesienia jakości opieki medycznej 

pogranicza polsko-ukraińskiego”, 

- zapewnia z racji swojej wiedzy i doświadczenia prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, 

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym organizacyjnym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
 

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

publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną 

przez: Prof. dr hab. Ewę Poleszak, ul. Roztocze 3/9, 20-722 Lublin 
 

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

przeprowadzonej według kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym. 

 

 

 

Lublin, dn. 30 października 2015 r. 

 

 

 

………………………………………… 
                        (podpis osoby prowadzącej sprawę) 

 


