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        Warszawa 13.05.2022 r. 
 
Znak sprawy:  APP1/9/DN08/2022 

Przedmiot zamówienia:  

a. Druk monografii w liczbie sztuk 350 (maszynopis 150 stron, format A5, papier kreda, 90g/m2, 
twarda kolorowa okładka, ryciny sztuk 86 w kolorze, 47 tabel, skład i łamanie, nadanie numeru 
ISBN, dostęp do publikacji na stronie Wydawcy na zasadach Open access, dystrybucja wśród 
bibliotek publicznych, księgarni, podmiotów i prywatnych konsumentów, ciągła promocja w 
Social media, podczas wydarzeń naukowo dydaktycznych, webinarów). 

b. Transport 350 egzemplarzy z dostawą na adres: 

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa 

Erazma Ciołka 27 

01-445 Warszawa 

W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien wskazać koszt wydruku 350 sztuk monografii. 
W/w cena sumaryczna jest cena maksymalną, która zostanie wypłacona Wykonawcy w 
przypadku odebrania przez Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia, tj. wydruku 350 
sztuk. 

Zamawiający – Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa 
informuje, że w przedmiotowym zapytaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Wyłoniony Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa:  

Zapol Sobczyk Spółka Komandytowa 

al. Piastów 42, 71-062 Szczecin 

Cena oferty: 12 223,05 zł. (słownie: dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złotych 05/100). 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wybrana oferta spełniła wymagania zawarte w Zaproszeniu do składania ofert i uzyskała łączną 
liczbę 100 punktów w kryterium oceny ofert – cena 100%. 

3 lata przed upływem składania oferty wydrukował co najmniej 2 monografie medyczne. 

Oferty zostały złożone przez: 

1. Zapol Sobczyk Spółka Komandytowa, al. Piastów 42, 71-062 Szczecin 

2. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin 
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Streszczenie oceny I porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja: 

Oferta 1 – 100 pkt w kryterium cena (do 100 pkt) 

Oferta 2 – 57,79 pkt w kryterium cena (do 100 pkt) 

 

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się na stronie WUM. 

 

 

Sporządził:        Zatwierdził: 

 

 

Sporządził:        Zatwierdził: 

Anna Magiera 


		2022-05-13T14:35:07+0200
	Bożena Gwardys




