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SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 Rybnik, dnia 18 września 2018 r. 

 

 

DZp.380.2.17.2018.DGt.400.P 

 

Znak sprawy  

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 
 

Dotyczy: zamówienia zorganizowanego w trybie zapytania ofertowego na „Usługa doradcza 

polegająca na rozliczaniu, sprawowaniu opieki i kontroli nad projektem pn.: „Kompleksowa poprawa 

warunków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy personelu SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku z uwzględnieniem działań szkoleniowych” w ramach realizacji 

projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na 

wiedzy; dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej 

ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy; dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie 

aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs (nr naboru 

RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17).” 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 

działając na podstawie § 8 ust. 28 obowiązującego u Zamawiającego Wewnętrznego regulaminu udzielania 

zamówień oraz nadzoru nad ich realizacją (Załącznika do Zarządzenia Nr 8/2017/ORG-FIN/8 z dnia 

27.01.2017 r.), zwanego dalej WRUZ, udziela w/w zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę 

najkorzystniejszą - za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy z najniższą ceną 

(cena była jedynym kryterium oceny ofert określonym w Formularzu oferty a jej waga wynosiła 100%): 

 

CKSP Sp. z o.o. 

Ul. Mazowiecka 11 lok.49 

00-052 Warszawa 

 

Netto:27 240,00  zł   Brutto:33 505,20  zł 

 

 

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w terminie określonym w § 8 ust. 36 WRUZ. 

  

 

  

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 

  Marek Ksol   

                  

 
 

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 

 

 


