
Kraków, 5 maja 2017 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA CZĘŚCIOWY II 

DOTYCZY CZĘŚCI 2 

Znak sprawy: POZ-271-2/17 
 

Szanowni Państwo, 

W sprawie ogłoszonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia postępowania na: 

„zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby 

przeprowadzenia 4 seminariów szkoleniowych”  Zamawiający informuje co następuje. 

I. zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w pkt 5.4 SIWZ dokonał najpierw oceny ofert a następnie zbadał, czy 

wykonawca który złożył ofertę najkorzystniejszą w danej części nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona). 

Mając na względzie powyższe: 

II. Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy z postępowania w zakresie części 2. 

III. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty w zakresie części 2. 

IV. Zestawienie wszystkich złożonych ofert w zakresie części 2 wraz z przyznaną liczbą punktów 

w poszczególnych kryteriach poniżej: 

• MPG Jacek Baranek „Restauracja Avangarda”, ul. Zybilkiewicza 1, 31-023 Kraków 

Liczba punktów w kryterium cena: 95,00 pkt 

Liczba punktów w kryterium aspekt społeczny: 5,00 pkt 

RAZEM: 100,00 pkt 

• Holiday Travel Sp. z o.o., Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa 

Liczba punktów w kryterium cena: 55,13 pkt 

Liczba punktów w kryterium aspekt społeczny: 5,00 pkt 

RAZEM: 60,13 pkt 

V. Najwyżej oceniona w części 2 postępowania została oferta Wykonawcy: 

MPG Jacek Baranek „Restauracja Avangarda”, ul. Zybilkiewicza 1, 31-023 Kraków 

VI. Po sprawdzeniu przesłanek wykluczenia Wykonawców z postępowania oraz potwierdzeniu spełniania przez 

nich warunków udziału w postępowania, jako najkorzystniejsza w zakresie części 2 wybrana została oferta 

wykonawcy: 

MPG Jacek Baranek „Restauracja Avangarda”, ul. Zybilkiewicza 1, 31-023 Kraków 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że podpisanie umowy/umów finalizujących postępowanie będzie miało 

miejsce w siedzibie Zamawiającego, tj.: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60,  

30-347 Kraków, w terminie uzgodnionym między stronami, nie wcześniej jednak niż 8 maja 2017 r. 

                                                                           


