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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Familia” Sp. z o.o. w ramach realizowanego  
projektu pn. Innowacja w świadczeniu usług medycznych w zakresie  
sportów kwalifikowanych (nr Projektu WND-RPSL.01.02.00-24-0630/17-002) 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014 – 2020, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.12.2017r. dotyczące 
świadczenia usług w charakterze lekarzy specjalistów (Okulista, Laryngolog, 
Neurolog) oraz trenerów sportu (Trener sportu 1 i Trener sportu 2) w formie 
umowy zlecenia na etapie badań przemysłowych (18 miesięcy) i prac 
rozwojowych (6 miesięcy) w projekcie badawczo-rozwojowym branży 
medycznej polegającym na opracowaniu innowacji produktowej – usług 
medycznych w zakresie sportów kwalifikowanych pod nazwą roboczą Medycyna 
w Sporcie Kwalifikowanym 

dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert, które złożyli odpowiednio: 
 
Oferta na świadczenia usług w charakterze Okulisty złożona przez: Dagmarę Kaps-Słonka 

– cena ofertowa brutto 144 000,00 zł 

Oferta na świadczenia usług w charakterze Laryngologa złożona przez: Aleksandrę Ślaska-

Kaspera – cena ofertowa brutto 144 000,00 zł 

Oferta na świadczenia usług w charakterze Neurologa złożona przez: Beatę Kwiatek – cena 

ofertowa brutto 144 000,00 zł 

Oferta na świadczenia usług w charakterze Trenera sportu 1 złożona przez: Tymoteusza 

Błaszczyk – cena ofertowa brutto 96 000,00 zł 

Oferta na świadczenia usług w charakterze Trenera sportu 2 złożona przez: Jana Krosny – 

cena ofertowa brutto 96 000,00 zł 

 

Uzasadnienie wyboru:  

 

Wybrane oferty spełniały wymogi formalne i uzyskały odpowiednio: 

Oferta na świadczenia usług w charakterze Okulisty uzyskała 100 % w procesie oceny, 

Oferta na świadczenia usług w charakterze Laryngologa uzyskała 100 % w procesie oceny, 

Oferta na świadczenia usług w charakterze Neurologa uzyskała 100 % w procesie oceny, 

Oferta na świadczenia usług w charakterze Trenera sportu 1 uzyskała 100 % w procesie oceny, 

Oferta na świadczenia usług w charakterze Trenera sportu 2 uzyskała 100 % w procesie oceny, 

przy uwzględnieniu kryterium: 

 

Kryterium 1: cena – 100 pkt/100 % 
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Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej 

http://www.sporty.imydloabrad.pl/ 

          

      

   Jerzy Słowik 

        Prezes Zarządu 

        Grupowa Praktyka Lekarzy  

        Rodzinnych „Familia” Sp. z o.o. 
 


