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Warszawa, dnia 4 października 2021 r. 

 

Protokół nr 2 z posiedzenia komisji konkursowej 

 

z przeprowadzonego konkursu ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziecięcym Szpitalu 
Klinicznym im Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie w podziale na zadania: 

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki 

Zadanie 2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w pracowni elektrofizjologii i ablacji 
oraz pracowni hemodynamiki 
Zadanie 3 Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie pielęgniarstwa 
pediatrycznego 
Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie technika elektroradiologii (zakres 
kardiologii interwencyjnej) 

 

1. W dniu 28.09.2021 o godzinie 10:00 odbyło się otwarcie ofert oraz wyłonienie oferenta do 
zadania nr 1.  

2. Do dnia 1.10.2021 r oferent nr 2 uzupełnił ofertę o braki formalne. 
3. Do dnia 4.10.2021 przeprowadzono 2 spotkania negocjacyjne z oferentami nr 2 oraz nr 3. 
4. Komisja w składzie: 

1) Magdalena Barbachowska- Przewodnicząca Komisji  
2) Nina Fronczak- członek Komisji 
3) Agnieszka Jaworska-członek komisji. 
przystąpiła do ponownej analizy ofert złożonych przez:  

Oferent nr 1 Małgorzata Bucholc-Kowalska - Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych 

pielęgniarskich w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

Oferent nr 2 Adam Majewski - Zadanie 2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w 
pracowni elektrofizjologii i ablacji oraz pracowni hemodynamiki 

Oferent nr 3 - Adam Bremer Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie technika 
elektroradiologii (zakres kardiologii interwencyjnej).  

ANALIZA OFERT 
Po powtórnym przeanalizowaniu złożonych ofert Komisja Konkursowa uznała, że  

- Oferent nr 1 Małgorzata Bucholc-Kowalska – Oferent został wybrany na realizatora 
zadania na posiedzeniu nr 1 w dniu 28.09.2021 (wynik postępowania z dnia 30/09/2021). 
- Oferent nr 2 Adam Majewski – Oferent uzupełnił wszystkie wymagane dokumenty. W 
dniu 30.09 2021 z Oferentem przeprowadzono negocjacje cenowe, zakończone 
protokołem zgodności (55,00zł/h). Po negocjacjach stawka zaproponowana przez oferenta 
nie przekracza zaplanowanych środków. Oferta przyjęta. Z uwagi że jest to jedyna oferta 
złożona do zadania, odstąpiono od oceny punktowej oferty. 
- Oferent nr 3 Adam Bremer – złożył wszystkie dokumenty wymagane w SWKO. W dniu 
4.10.2021 z Oferentem przeprowadzono kolejne negocjacje. Negocjacje zakończyły się 
podpisaniem protokołu zgodności. (50,00 zł/h). Po negocjacjach stawka zaproponowana 
przez Oferenta nie przekracza zaplanowanych środków. Odstąpiono od oceny punkowej 
oferty. 

5.  Komisja Konkursowa ostatecznie dokonała wyboru ofert nr 2 i nr 3 zgodnie z potrzebami 
Udzielającego zamówienia. 



6. Przypomniano, że postepowanie w zakresie zadania 3 Udzielanie świadczeń zdrowotnych 
pielęgniarskich w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego unieważniono z uwagi na brak 
ofert. 

7. Do niniejszego protokołu nie zgłoszono zastrzeżeń. 
  

Protokół sporządziła Nina Fronczak 

 

 

Przewodniczący komisji:    

Magdalena Barbachowska       ....................................................... 

Członkowie komisji: 

Nina Fronczak           ...................................................... 

Agnieszka Jaworska                                             ...................................................... 

 

Protokół przekazano do zatwierdzenia.  

                         …………………………………. 

Dyrektor UCK WUM 


