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            Warszawa, 20.03.2023 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

znak sprawy: APP_445_NCBR180_2022 

W dniu 17.03.2023 Zamawiający Warszawski Uniwersytet Medyczny zamieścił na stronie internetowej 

stanowiące załącznik do niniejszego protokołu Zaproszenie do składania ofert, w postępowaniu w trybie 

Zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w Warszawskim 

Uniwersytecie Medycznym w związku z art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.2019 z późń. zm.) o wartości nieprzekraczającej kwoty 50 

000 złotych, dotyczącego usługi na potrzeby realizacji projektu pt. „Skonstruowanie, ocena skuteczności 

oraz bezpieczeństwa hełmu do leczenia ostrej hipoksemicznej niewydolności oddychania wraz z 

urządzeniami dostarczającymi tlen i wytwarzającymi dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych 

wyposażonymi w system autokontroli”. 

 Informacja o dokonaniu wyboru ofert:  

1) Zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy:  

Proper Medical Writing Sp z o.o. 

Cena brutto oferty wynosi: 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy zł, 00/100) 

2)   Uzasadnienie wyboru: 

Oferta spełniaja wymagania określone w Zaproszeniu. 

a) W kryterium ceny (KC) – 100 pkt Zamawiający każdej ofercie ocenianej, przyzna 
punkty w oparciu o wzór: 

 
KC = (cenamin /Cenao )x 100 
Kc – liczba punktów przyznanych w ocenianej ofercie w kryterium „Cena” 
Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto  
Co – cena oferty ocenianej  
100 – współczynnik stały 

 

Oferty w postępowaniu złożyli: 



ul. Żwirki i Wigury 61 
02-091 Warszawa 
www.wum.edu.pl 

tel.: +48 22 57 20 443 
projekty@wum.edu.pl 
 

 
 

   
 

Nr oferty 
Nazwa (firma) albo imię i nazwisko,  

siedziba albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy 

Liczba punktów 
w kryterium 

Cena 

(max. 100 pkt) 

1 Proper Medical Writing Sp z o.o.,  

Panieńska 9/12, 03-704 Warszawa 

100 

 
 
Sporządził:        Zatwierdził: 
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