
 

1 

 

Projekt nr umowy RPLD.09.02.02-10-0019/16-00. – „Przywracamy godność człowieka – wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób 

niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

 

 

Łódź, dnia 09.10.2017r. 
 
 

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA 
OFERTOWEGO nr 3/2017 z dnia 28.09.2017 DOTYCZĄCEGO usługi transportowej dla potrzeb projektu  
pn. „Przywracamy godność człowieka - wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób 

niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” (nr RPLD. 09.02.02-10-0019/16) 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, 
Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT. 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia była usługa usług transportu pacjentów do i z siedziby CENTRUM MEDYCZNEGO 
Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 19.  
Transport pacjentów odbywać się będzie z terenów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Transport 
organizowany będzie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb pacjentów (tj. liczby osób zakwalifikowanych 
w projekcie do zapewnienia transportu i czasu ich pobytu w Centrum Medycznym – Szpital Świętej Rodziny)  
i rozliczany po kosztach liczby wykonanych przewozów.  
Przebieg trasy będzie ulegał zmianie i będzie uzależniony od miejsc zamieszkania uczestników projektu. 
Przewozem objęte są osoby poniżej 60 pkt w skali Barthel. W związku z powyższym transport specjalistyczny 
musi się odbywać środkiem transportu/karetką posiadającą odpowiednie wyposażenie do przewozu osób 
poniżej 60 pkt w skali Barthel oraz posiadającą przeszkolony w tym zakresie personel. Wymagania wobec kadry 
transportu medycznego: ratownicy medyczni zdolni do pełnienia czynności w rozumieniu Ustawy z dnia  
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - ratownicy medyczni dyplomowani, posiadający 
co najmniej trzyletnie doświadczenie, w tym jeden posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie oraz 
jeden z pozwoleniem na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych. 
 
Termin składania ofert: 

do dnia 06 października 2017 r do godz. 16:00 

 
Kryterium oceny ofert: 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena – Waga 100%.  
W sytuacji, gdy ceny dwóch ofert najkorzystniejszych będą takie same, Komisja wybierze ofertę, która 
przedstawia najkorzystniejsze warunki pozacenowe. 
Sposób obliczenia oferty:  
najniższa oferowana cena/cena oferty badanej* 100 pkt * 100% = liczba punktów.  
Maksymalna ilość punktów za cenę – 100 pkt 
 
Dostarczone Oferty: 
 
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.10.2017r. do godziny 16:00, złożono następujące oferty: 
1). SCUTENTIA MICHAŁ DZIĘGIELEWSKI Ratownictwo Medyczne, Zabezpieczenia Medyczne, Szkolenia 
      94-243 Łódź, ul. Zadraż 6 NIP:727-281-60-21, REGON:367706187 
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Wyboru ofert dokonano z zachowaniem zasady konkurencyjności. W tym celu w dniu 28.09.2017r. 
zamieszczono Zapytanie Ofertowe nr 3/2017 w Bazie Konkurencyjności 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie projektu: 
http://swietarodzina.com.pl/przywracamy-godnosc-czlowieka-rpdl-09-02-02-10-001916/ 
 
Wybrana Oferta: 
 
Firma: SCUTENTIA MICHAŁ DZIĘGIELEWSKI Ratownictwo Medyczne, Zabezpieczenia Medyczne, Szkolenia 
            94-243 Łódź, ul. Zadraż 6 NIP:727-281-60-21, REGON:367706187 
 
Uzasadnienie wyboru: ww. oferta spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym oraz otrzymała 
najwyższą liczbę punktów – 100 PUNKTÓW (wpłynęła tylko 1 oferta). 
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