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dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie 

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r., poz. 2019 ze zm.) 

[zwanej dalej także „Pzp”].  

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie praktyk zawodowych z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa oraz 

Zarządzanie w pielęgniarstwie dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2020/2021 semestr letni 

– II edycja. 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 Pzp, Zamawiający - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 

informuje, że  do realizacji przedmiotowego postępowania w zakresie części nr 1 -  7 została wybrana oferta złożona 

przez: 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie 

ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm 

Część nr 1 

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryteriach oceny: 

W zakresie każdej z części postępowania: 

Cena (C)  – 100,00 pkt 

Łączna ilość przyznanych punktów: 100,00 pkt 

 

Część nr 2 

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryteriach oceny: 

W zakresie każdej z części postępowania: 

Cena (C)  – 100,00 pkt 

Łączna ilość przyznanych punktów: 100,00 pkt 

 

Część nr 3 

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryteriach oceny: 

W zakresie każdej z części postępowania: 

Cena (C)  – 100,00 pkt 

Łączna ilość przyznanych punktów: 100,00 pkt 
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Część nr 4 

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryteriach oceny: 

W zakresie każdej z części postępowania: 

Cena (C)  – 100,00 pkt 

Łączna ilość przyznanych punktów: 100,00 pkt 

 

Część nr 5 

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryteriach oceny: 

W zakresie każdej z części postępowania: 

Cena (C)  – 100,00 pkt 

Łączna ilość przyznanych punktów: 100,00 pkt 

 

Część nr 6 

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryteriach oceny: 

W zakresie każdej z części postępowania: 

Cena (C)  – 100,00 pkt 

Łączna ilość przyznanych punktów: 100,00 pkt 

 

Część nr 7 

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryteriach oceny: 

W zakresie każdej z części postępowania: 

Cena (C)  – 100,00 pkt 

Łączna ilość przyznanych punktów: 100,00 pkt 

 


