
 
Załącznik do wniosku z dnia 1 września 2020 r.  

Kraków, 1 września 2020 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA II 

Dot. części 3 

  

Znak sprawy: POZ-271-18/20 –  PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ 

WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej 

strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie podmiotów 

podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, realizowanym 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa 

w okresie od dnia 24.09.2020 r. do dnia 14.10.2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów 

wykonawczych). 

Szanowni Państwo, 

w sprawie ogłoszonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w przedmiocie jak wyżej, Zamawiający, działając na podstawie SIWZ i przepisów ustawy PZP 

informuje co następuje: 

I. Zamawiający nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy w zakresie części 3.  

II. Zestawienie ofert złożonych w poszczególnych częściach wraz z przyznaną liczbą punktów poniżej: 

 

Część 3: 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Paweł 
Nowak, ,ul. Górczewska 80/70, 01-401 Warszawa 

cena brutto za całość przedmiotu zamówienia 1 815,00 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto za osobodzień 
(100%) 98,62 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska Dorota Adamarek, 
ul. Himalajska 26/1, 71-497 Szczecin 

cena brutto za całość przedmiotu zamówienia 2 800,00 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto za osobodzień 
(100%) 63,93 

PPL Mariusz Domański, ul. Gepperta 13, 50-072 Wrocław 

cena brutto za całość przedmiotu zamówienia 1 790,00 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto za osobodzień 
(100%) 100,00 

Ewa Małek-Siedlecka, ul. Długa 42/10, 53-658 Wrocław 

cena brutto za całość przedmiotu zamówienia 1 790,00 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto za osobodzień 
(100%) 100,00 

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Leszek Danecki, ul. Ogrodowa 15, 
32-300 Olkusz 

cena brutto za całość przedmiotu zamówienia 2 200,00 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto za osobodzień 
(100%) 81,36 

 

III. W związku z brakiem możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części 3 

postępowania, z uwagi na fakt, iż złożono dwie oferty najwyżej ocenione o takiej samej cenie 



 
(tj. 1 790,00 zł), działając na podstawie X.3 Zamawiający wezwał następujących wykonawców 

do złożenia ofert dodatkowych w zakresie części 3 postępowania: 

 

1) PPL Mariusz Domański, ul. Gepperta 13, 50-072 Wrocław 

2) Ewa Małek-Siedlecka, ul. Długa 42/10, 53-658 Wrocław 

 

W zakreślonym terminie składania ofert dodatkowych, ofertę taką złożył jedynie wykonawca: Ewa 

Małek-Siedlecka, ul. Długa 42/10, 53-658 Wrocław. Oferta ta była jednak identyczna z ofertą 

pierwotnie zaoferowaną przez tego wykonawcę (tj. opiewała na kwotę: 1 790,00 zł) 

 

IV. Mając na względzie wskazaną w pkt III sytuację, Zamawiający pozostawia część 3 

postępowania bez rozstrzygnięcia, bowiem nie jest w stanie wybrać jednej oferty 

najkorzystniejszej, z uwagi na fakt, iż złożono dwie oferty, które uzyskały taką samą, najwyższą 

liczbę punktów w ramach kryterium ceny, a Zamawiający nie jest w stanie wybrać jednej z nich.  

 

 

 

Z upoważnienia Dyrektora 
Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

  

                                                                                                                                  


