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WYBÓR OFERTY 

1. Na wyłonienie Wykonawcy usługi przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Druk 3D - część I 

(poziom podstawowy) i część II (poziom zaawansowany)” dedykowanego nauczycielom 

akademickim UMB prowadzącym zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym oraz na kierunku 

Techniki Dentystyczne, w zakresie Druku 3D. Szkolenie będzie składać się z dwóch części – 

podstawowej (dla 21 uczestników) trwającej 10 godzin dydaktycznych oraz zaawansowanej (dla 6 

uczestników), również trwającej 10 godzin dydaktycznych. Zaawansowana część szkolenia stanowi 

rozszerzenie części podstawowej. 

 

Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z 

wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

2. Zamawiający informuje, że wpłynęły dwie oferty na realizację szkolenia „Druk 3D - część I 

(poziom podstawowy) i część II (poziom zaawansowany)” spełniające wymagania Zamawiającego: 

1) OFERTA nr 1 – STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 

Piaseczno (potwierdzone w formularzu ofertowym spełnianie wszystkich wymagań, 

oferowana cena brutto za całość zamówienia: 6 300,00 zł; dodatkowe doświadczenie 

zawodowe Wykonawcy w stosowaniu druku 3D w praktyce: 12 miesięcy). 

2) OFERTA nr 2 – DENON DENTAL SP. Z O. O., ul. Kolejowa 49, 05-520 Konstancin Jeziorna 

(potwierdzone w formularzu ofertowym spełnianie wszystkich wymagań, oferowana cena 

brutto za całość zamówienia: 20 550,00 zł; dodatkowe doświadczenie zawodowe Wykonawcy 

w stosowaniu druku 3D w praktyce: 60 miesięcy). 
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3. Zbiorcze zestawienie oceny ofert: 

Numer 
oferty 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Oferowana 
cena brutto 

za całość 
zamówienia 

w ramach 
szkolenia  

Kryterium kwalifikacji 
dodatkowego 
doświadczenia 

zawodowego Wykonawcy 
w zakresie długości stażu 
w stosowaniu druku 3D w 
praktyce – w miesiącach 
(zgodnie z SOPZ punkty 

przyznawane są za liczbę 
miesięcy doświadczenia w 

stosowaniu druku 3D w 
praktyce w liczbie od 6 do 

36 miesięcy) 

Liczba punktów 
wg kryterium 
kwalifikacji 

dodatkowego 
doświadczenia 
zawodowego 
Wykonawcy  

- 60 pkt 

Liczba 
punktów wg 

kryterium 
cena  

- 40 pkt 
 

Łączna 
liczba 

punktów 
 

1. 

STREFA 
ROZWOJU 

Danuta 
Rynkiewicz,  

ul. Emilii Plater 
1a/53, 05-500 

Piaseczno 

6 300,00 zł 12 
(12/36) x 60 

pkt= 
20 pkt 

(6300/6300) x 
40 pkt = 
 40 pkt 

60 pkt 

2. 

DENON DENTAL 
SP. Z O. O.,  

ul. Kolejowa 49, 
05-520 

Konstancin 
Jeziorna 

20 550,00 zł 60 
(36/36) x 60 pkt 

=  
60 pkt 

(6300/20550) 
x 40 pkt = 
12,26 pkt 

72,26 
pkt 

 

 

4. Wybór oferty: 

1) W ramach realizacji szkolenia „Druk 3D - część I (poziom podstawowy) i część II (poziom 

zaawansowany)” jako najkorzystniejsza spełniająca wymagania Zamawiającego została 

wybrana oferta nr 2 - DENON DENTAL SP. Z O. O., ul. Kolejowa 49, 05-520 Konstancin 

Jeziorna, uzyskując w ramach oceny ofert 72,26 pkt (przewaga w stosunku do oferty nr 1 

wyniosła 12,26 pkt) 

 


