
Słupsk, dnia 26.01.2016 r. 

 

PROTOKÓŁ 

Dotyczy Konkursu na wybór partnerów do projektu pn. „Znajdź pracę ! Kierunek pielęgniarski na Akademii Pomorskiej w Słupsku= oferta dla Ciebie” 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 [PO WER],  

Oś Priorytetowa V  Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 

Wybór Partnerów nastąpił na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) . 

 

1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 

 

a) na PARTNERA NR 1.: 

Numer oferty Nazwa (podmiot) i adres  

1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., 76-200 Słupsk ul. Prof. Lotha 26  

 

 

 

 



b) na PARTNER NR 2.: 

 

 

Numer oferty Nazwa (podmiot) i adres  

2 Powiat Człuchowski, 77-300 Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 
 

 

 

 

2. Wpłynęła jedna oferta na PARTNERA NR 1,  oceniono następująco: 

 

N
u

m
er

y 
o

fe
rt

 Nazwa (podmiot) i 
adres  

Kryterium 1 
Roczny 
przychód/sprzedaż 
za rok 2014 
powinien być nie 
mniejszy niż 120 
mln zł. 

Kryterium 2 
Średnia liczba 
pacjentów 
przyjętych przez 
szpital w 2014 roku 
powinna być  nie 
mniejsza niż 100 
000 osób. 

Kryterium 3 Liczba 

etatów pielęgniarskich wg. 
stanu na dzień 30 
października 2015 r. 
powinna być nie mniejsza 
niż 580. 

Kryterium 4 Liczba etatów 

lekarskich wg. stanu na dzień 
30 października 
2015r.powinna być nie 
mniejsza niż 200. 
 

Kryterium 5 Deklaracja zatrudnienia przez 

podmiot leczniczy min. 10 os. po ukończeniu 
przez nich udziału w projekcie na okres co 
najmniej 12 m-cy. Zatrudnienie nowych 

pielęgniarek nie może spowodować u Partnera 

zmniejszenia wskaźnika zatrudnienia w 

odniesieniu do danych z ostatnich 3 lat. 

Suma 
punktów 

1 Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. 
Janusza Korczaka w 
Słupsku Sp. z o.o., 76-
200 Słupsk ul. Prof. 
Lotha 26  

średnia 
uzyskanych 

punktów  
3 pkt 

średnia 
uzyskanych 

punktów  
3 pkt 

średnia uzyskanych 
punktów  

3 pkt 

średnia uzyskanych 
punktów  

3 pkt 

średnia uzyskanych punktów  
3 pkt 
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3. Wpłynęła jedna oferta na PARTNERA NR 2,  oceniono następująco: 

 

N
u

m
er

y 
o

fe
rt

 Nazwa (podmiot) 
i adres  

Kryterium 1 
Deklaracja 
Partnera o 
wniesieniu 
wkładu 
finansowego w 
kwocie ok. 
85 000 zł. 

 

Kryterium 2 Roczny 

przychód/sprzedaż za 
rok 2014 powinien być 
nie mniejszy niż 

25 000 000 zł. 

Kryterium 3 Średnia 

liczba pacjentów 
przyjętych przez szpital w 
2014 roku powinna być  
nie mniejsza niż 90 000 
osób. 

Kryterium 4 Liczba 

etatów pielęgniarskich 
wg. stanu na dzień 30 
października 2015 r. 
powinna być nie 
mniejsza niż 100. 

Kryterium 5 
Liczba etatów 
lekarskich wg. stanu 
na dzień 30 
października 2015 r. 
powinna być nie 
mniejsza niż 30. 
 

Kryterium 6 Deklaracja 

zatrudnienia przez podmiot leczniczy 
min. 10 os. po ukończeniu przez nich 
udziału w projekcie na okres co 
najmniej 12 m-cy. Zatrudnienie 

nowych pielęgniarek nie może 

spowodować u Partnera zmniejszenia 

wskaźnika zatrudnienia w odniesieniu 

do danych z ostatnich 3 lat. 

Suma 
punktów 

2 Powiat 
Człuchowski, 77-
300 Człuchów ul. 
Wojska Polskiego 
1 
 

średnia 
uzyskanych 

punktów  
3 pkt 

średnia 
uzyskanych 

punktów  
3 pkt 

średnia uzyskanych 
punktów  

3 pkt 

średnia 
uzyskanych 

punktów  
3 pkt 

średnia 
uzyskanych 

punktów  
3 pkt 

średnia uzyskanych 
punktów  

3 pkt 
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4. Dokonano wyboru dwóch ofert spełniających kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne: 

a) na PARTNERA NR 1 

o Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., 76-200 Słupsk ul. Prof. Lotha 26  
b) na PARTNERA NR 2 

o Powiat Człuchowski, 77-300 Człuchów ul. Wojska Polskiego 1  

 

 

UZASADNIENIE 

W/w oferty uzyskały maksymalną liczba punktów w oparciu o kryteria wskazane w konkursie -  właściwe dla każdego z  Partnerów [PARTNER 1 i PARTNER 2]. 


