
 

                        Warszawa, 26 listopada 2021 r. 

 

WYKONAWCY  
 

Dotyczy zamówienia na: świadczenie usług medycyny pracy dla Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej.  

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający – Narodowa Agencja Wymiany akademickiej przekazuję informację o wyniku 

zamówienia na: świadczenie usług medycyny pracy dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 

 

I.    Wybór najkorzystniejszej oferty: 

Zamawiający za najkorzystniejszą uznała ofertę 2 złożoną przez: 

Centermed Warszawa Sp. z o.o. 

ul. Waryńskiego 10a 

00-630 Warszawa 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca spełnia warunki udziału w zamówieniu. Oferta jest zgodna 

z warunkami określonymi Zapytaniu do składania ofert. Zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów oceny ofert zawartych w Zapytaniu – kryterium 

oceny ofert była: cena (o wadze 80%) oraz ilość placówek Wykonawcy świadczących usługi z 

zakresu medycyny Pracy (o wadze 20%). 

Ofercie przyznano 80,00 punkty. 

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz przyznana punktacja: 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Przyznane punkty  

w kryterium: 

Liczba 

przyznanych 

punktów Cena – 80% 

Ilość placówek 

Wykonawcy 

świadczących usługi 

z zakresu medycyny 

Pracy – 20% 

2 

Centermed Warszawa 
Sp. z o.o. 

ul. Waryńskiego 10a 
00-630 Warszawa 

80,00 0,00 80,00 

3 

Centrum Medyczne 
Puławska" Sp. z o.o. 

ul. Puławska 49 
05-500 Piaseczno 

53,96 20,00 73,96 

 

II. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

W przedmiotowym zamówieniu odrzucono następującą ofertę:  

Oferta nr 1 

Wykonawca:  

Centrum Medyczne WUM Sp. z o.o. 

ul. Jana Nielubowicza 5 



 

 

02-097 Warszawa 

Uzasadnienie: Zamawiający wymagał, aby Wykonawcy dysponowali  co najmniej 2 placówkami na 

terenie m. st. Warszawy, w tym dostęp do co najmniej 1 położonej w promieniu 5 km od ul. Polnej 

40, w których mogą być świadczone usługi medycyny pracy na rzecz Zamawiającego. Zamawiający 

na podstawie ogólnodostępnych powziął wiedzę, że Wykonawca nie spełnia tego wymagania. W 

wiadomości przekazanej Wykonawcy w dniu 23.11.2021 r. poprosił o wskazanie ww. placówek. 

Wykonawca nie ustosunkował się do ww. prośby, potwierdzając tym samym posiadaną przez 

Zamawiającego wiedzę.  

W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu jako niezgodna z Zaproszeniem 

do składania ofert.  

 

 

 


