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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w przetargu nieograniczonym na 

„Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Centrum Symulacji Medycznej 

dla pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia 

PWSZ w Tarnowie wraz z usługą nagrywania szkoleń” 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w przetargu 

nieograniczonym na „Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Centrum Symulacji Medycznej dla 

pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie wraz z usługą nagrywania 

szkoleń” jako najkorzystniejsza wybrana została oferta: 

Część 1 - Usługa przeprowadzenia dla pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie szkoleń specjalistycznych z zakresu Centrum 

Symulacji Medycznej - OVECO Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 78/17, 70-482 Szczecin z 

ceną 105000,00 zł 

Część 2 - Usługa nagrania, montażu audio-video i renderowania kursów/szkoleń z zakresu 

symulacji medycznych realizowanych dla PWSZ w Tarnowie w sposób stacjonarny na terenie 

całej Polski - OVECO Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 78/17, 70-482 Szczecin z ceną 

39520,00 zł 

Oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała na 

podstawie kryteriów oceny ofert najwyższą liczbę punktów w Części 1 i w Części 2 

zamówienia. 

Poniżej zamieszczamy zestawienie zawierające nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację. 

 

 

L.p. 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Kryterium 

„Cena” 

Kryterium 

„Kwalifikacje 

zawodowe i 

doświadczenie 

osób 

wykonujących 

zamówienie” 

Kryterium 

„Doświadczenie 

zawodowe  

osób 

wykonujących 

zamówienie” 

Łączna 

punktacja 

1 OVECO Sp. z o.o. 

Al. Wojska 

Polskiego 78/17 

70-482 Szczecin 

Część 1 

105000,00 zł 

brutto 

60,00 pkt. 

Część 1 

40,00 pkt. 

Nie dotyczy 100,00 pkt. 

Część 2 

39520,00 zł 

brutto 

60,00 pkt. 

Nie dotyczy Część 2 

40,00 pkt. 

100,00 pkt. 

 

Dziękujemy za złożenie ofert. 

 


