Szczegółowe warunki k@

trowadzonym w trybie konkursu ofeń na udzielanie
świadczeń
Gdzie:

Pgdud - iloŚÓ Punktów,jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium,,gotowość
do udzielania
świadczeń"
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Pgdud max - ofeńa z najwyższąliczbąw kryterium
,,gotowości do udzielania świadczeń,,
WK - waga kryterium -20%
ostateczna ocena punktowa ofert będzie sumąoceny punktowejza
ww. kryteria,
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WPo - wartoŚĆ Punktowa oferty uwzględniająca wszystkie przedstawione
w ocenie ofeń kryteria
Pc - ilość..punktów, jakie otzyńa orerti rozlitrywan'a w rriterium
,,cena''
Pgdud - iloŚÓ Punktów,jakie otrzyma oferta rozpatrywana b xryterium,,gotowość
do udzielania
świadczeń"
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UdzielającY zamówienia zastrzega sobie prawo wyboru

i

przyjęcia większej liczby

niŻ jedna, jezeli w danYm rodzaju świadczeńzdrowotnych
wybór jednej oiórty

ofert

ni" )abezpieczy realizacji
tYch Świadczeń, W PrzYPadku zaoferowania takiej samej ceny
Udzielający zamowienia zastzega sobie
PzYjęcie ofertY Po pzeprowadzeniu dalszych rokowań co oo ofert takich samych
w przvpadku Pakietu nr 3
Cena brutto za jedną godzinę udzielania świadczeń
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ocena punktowa ceny zostanie wyliczona według Wzoru matematycznego,
a liczba punktów zostanie
pomnoźona przez wagę kryterium
zgodnie z modułóm propoĘonalności:
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Dodatkowe kwalifikacje itytuły naukowe
e

-20%

i tyfuły naukowe

Specjalista w wymagane1 Ózteazinie aez

Specjalista

* *ymug*".| d"iedżoi"

Ocena Punktowa ww. kryterium zostanie wyliczona według
wzoru
-propoĘonalności
matematycznego,
zostanie pom nozona pżez wagę kryteri u m zgbon ie
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otzyma oferta rozpatrywana w kryterium,,kwalifikacje personelu,,

punkty oferty rozpatr[wanej

max - oferta z najulyzszĘliczbąw kryterium
,,kwalifikacje personelu''
WK - waga kryterium -20%

ostateczna ocena punktowa ofeń będzie sumąoceny punktowej
za ww. kryteria,
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