
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie - program 

rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości 
kształcenia na kierunku pielęgniarstwo" realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi 

priorytetowej  V Wsparcie dla obszaru zdrowia  Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 
 

 

L.Dz./K-dzpz/5916/2021             Tarnów, 17.12.2021 r. 

 

Informacja o odstąpieniu Wykonawcy od zawarcia umowy  

oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  

nr L.Dz./K-dzpz/5916/2021 z dnia 01.12.2021 r. na „Dostawę i instalację wirtualnego 

symulatora medycznego VR (Virtual Reality) wykorzystywanego do zajęć na kierunku 

Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie”  

Zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8,  

33-100 Tarnów informuje, że Wykonawca: ITMEDS Joanna Górna, ul. Fieldorfa 16/16,  

71-075  Szczecin, której oferta w dniu 17.12.2021 r. została wybrana jako najkorzystniejsza, 

odstąpiła od zawarcia umowy. 

Zgodnie z zapisami Rozdziału XI ust. 3 zapytania ofertowego „W przypadku gdy wybrany 
Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający zawrze umowę z 
kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie o udzielenie zamówienia uzyskał 
kolejną najwyższą liczbę punktów”. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej 
oferty Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
 
CyberSim Studio Krzysztof Patelak, ul. Gen. Fieldorfa 16/16, 71-075 Szczecin, cena zł brutto: 

128 000,00 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy. 

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego i uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów w 

ustanowionych  kryteriach oceny ofert, co przedstawia poniższa tabela: 

 
Nr 

oferty 

 
Firma i adres Wykonawcy 

 
Kryterium 

„cena zł brutto” 
60% 

 

 
Kryterium  

„okres 
gwarancji” 

40% 

 
Łączna 

punktacja 

1. CyberSim Studio Krzysztof 
Patelak 
ul. Gen. Fieldorfa 16/16 
71-075 Szczecin 

 

128 000,00 zł  

46,40 pkt 

 
 

36 miesięcy 
40,00 pkt  

 
 

86,40 pkt 

 
2. 

ITMEDS Joanna Górna  
ul. Fieldorfa 16/16 
71-075  Szczecin 

 
Wykonawca odstąpił od zawarcia umowy 

Dziękujemy za złożenie ofert.  

Rektor PWSZ w Tarnowie 

dr hab. Małgorzata Kołpa  

     


