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Warszawa, dnia 01-10-2021 roku. 

 
Znak sprawy: APP1/5/NCN6/2021 
 
w sprawie udzielenia zamówienia prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym, wprowadzonego Zarządzeniem Kanclerza nr 1/2021 z dnia 18.01.2021 
znajdującego zastosowanie w przypadkach, dla których na podstawie art. 2 ust 1.pkt. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych przepisów ww. ustawy nie stosuje się. 
Zamówienia o wartości netto przekraczającej kwotę 50 000,00 zł do 130 000,00 zł. 
 
Zapytanie ofertowe dotyczyło usługi realizowanej w ramach projektu badawczego pt.: „Poprawa 
jakości wątrób pobranych do przeszczepienia od zmarłych dawców poprzez zastosowanie 
mechanicznej perfuzji w  hipotermii” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki  
w ramach konkursu SONATA BIS-9, umowa nr UMO-2019/34/E/NZ5/00433. 
 
Zamawiana usługa wiąże się z zatrudnieniem na umowę zlecenie na okres 24 miesięcy  
na stanowisku członka zespołu badawczego (Wykonawca nr 4) i obejmuje poniższy zakres zadań:  

- przygotowanie pobranych wątrób do mechanicznej perfuzji w hipotermii; 
- obserwacja chorych po przeszczepieniu; 
- pobieranie wycinków z wątrób po reperfuzji; 
- podział wycinków i utrwalanie ich w formalinie lub mrożenie w ciekłym azocie; 
- zbieranie danych laboratoryjnych z okresu pooperacyjnego; 
- ciągły nadzór nad poprawnością zbieranych danych. 

 
Kod CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe. 
 
 
Zawiadomienie o wyborze oferty 
 
Zamawiający – Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa 
informuje, że w przedmiotowym zapytaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
Wyłoniony Wykonawca: 
1) Pan Rafał Stankiewicz 
Cena oferty: 36 000 PLN, słownie – trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100 (brutto). 
 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty. Tylko jedna spełniła formalne wymagania zawarte 
w Zaproszeniu do składania ofert i uzyskała łączną liczbę 100 punktów w kryterium oceny ofert – 
cena 100% 
Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się na stronie WUM. 
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