Szczegółowe warunki konkursu (SWK)
prowadzonym w trybie konkursu ofeń na udzielanie świadczeń zdrowotnych

W

Wpo=Pc+Pkwp
Gdzie:
Wpo _ wańośó punktowa ofeńy uwzględniająca wszystkie przedstawione w ocenie ofeń kryteria
Pc - ilośćpunktów, jakie otrzyma ofeńa rozpatrywana w kryterium,,cena"
plrwp ilośćpunktów,jakie otrzyma ofeńa rozpatrywana w kryterium ,,kwalifikacje personelu"
-

i

przyjęcia większej liczby ofert
niż jedna, jezeli w danym rodzaju świadczeń zdrowotnych wybór jednej ofeńy nie zabezpieczy realizaili
tych świadczeń. W pierwszej kolejności wybór obejmuje ofeńę z najnizszą cenąza 1 godzinę udzielania
Udzielający zamowienia zastzega sobie prawo wyboru

świadczeń, a w razie konieczności kolejne ofeńy w liczbie zabezpieczającej realizację świadczeń
zdrowotnych. W zależnościod pakietu (rodzaju świadczeń zdrowotnych) może to byó jedna lub kilka ofeń.
Ostateczna liczba ofert, ktora może zostać pzyjęta przez Udzielającego zamówienia uzaleźniona jest od
limitu godzin przewidzianych do zabezpieczenia świadczeń i ilościoferentów zgodnie z wymaganiami
Udzielającego zamówienia przewidzianych do zabezpieczenia realizacji świadczeń zdrowotnych.
W pzypadku zaoferowania takiej samej ceny Udzielający zamowienia zastrzega sobie przyjęcie oferty po
przeprowadzeniu dalszych rokowań co do ofeń takich samych.
w pzvpadku pakietu nr 4
Cena brutto za jedną godzinę udzielania świadczeń -

90o/o.

Ocena punktowa ceny zostanie wyliczona według wzoru matematycznego, a liczba punktow zostanie
pomnożona wzezwagę kryterium zgodnie z modułem proporcjonalności:
Pc =

W min

--------

Gdzie:

Wor

x

100 xWk

Pc - ilośćpunktow, jakie otzyma ofeńa rozpatrywana w kryterium,,cena"
W min - najniższa wańośó brutto spośrodwszystkich ważnych i nieodrzuconych ofeń
W or - wańośó brutto ofeńy rozpatrywąnej
WK - waga kryterium - 90%

Staż pracy w zawodzie

-

10%

staż pracv w zawodzie

oowvżei 10lat

do 10lat

l0 pkt.

20 okt.

Ocena punktowa ww. kryterium zostanie wyliczona według wzoru matematycznego,
zostanie pomnożona przez wagę kryterium zgodnie z modułem propoĘonalności:

Pspz

Pspz or
=

Pspz max

a liczba

x100 x Wk

Gdzie:

Pspz - ilośćpunktów ,jakie otrzyma ofeńa rozpatrywana w kryterium ,,staż pracy w zawodzie"
Pspz or - punkty oferty rozpatrywanej
Pspz max - ofeńa z nĄvlyższąliczbąw kryterium ,,staż pracy w zawodzie"
WK - waga kryterium - 10o/o
Ostateczna ocena punktowa ofeń będzie sumąoceny punktowejza ww. kryteria,

tj.:

Wpo=Pc+Pspz
Gdzie:

Wpo -wańość punktowa ofeńy uwzględniająca wszystkie pzedstawione w ocenie ofeń kryteria
Pc - ilośćpunktów, jakie otrzyma ofeńa rozpatrywana w kryterium ,,cena"
B

punktów

