
 
                                                                                 Załącznik do wniosku z dnia 27 lipca 2018 r.  

Kraków, 27 lipca 2018 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA II  

Dot. części: 2, 3, 8 

 

Znak sprawy:  POZ-271-37/18 - 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 2 sierpnia 2018 r. do 20 września 2018 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 informuje co następuje: 

 

I. W związku z odstąpieniem od zawarcia umowy przez wybranych w zakresie części  

2 i 3 wykonawców, zamawiający działając na podstawie pkt. XI.5 SIWZ, wybiera  

w tych częściach kolejne najkorzystniejsze oferty spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. Jako najkorzystniejsze zostają zatem dodatkowo 

wybrane oferty: 

W zakresie części 2: Agnieszka Gosk, ul. Strażacka 35H, 15-687 Białystok 

W zakresie części 3: Joanna Zabielska-Cieciuch, ul. Gajowa 61, 15-794 Białystok. 

 

 



 
 

II. W zakresie części 8 do wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert, oferty złożyli 

następujący wykonawcy: 

1 
Agnieszka Jankowska-Zduńczyk,  

ul. Albatrosów 20/3, 05-500 Piaseczno 

cena brutto  4 980,00 

liczba punktów w kryterium 
cena (100%) 100,00 

2 
Mirosław Ruciński,  

ul. Gen. Hallera 2 m.2, 84-200 Wejherowo  

cena brutto  4 980,00 

liczba punktów w kryterium 
cena (100%) 100,00 

3 
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  

lek. med. Paweł Nowak,  
ul. Górczewska 80/70, 01-401 Warszawa 

cena brutto  6 398,00 

liczba punktów w kryterium 
cena (100%) 77,84 

4 
Robert Guziec,  

ul. Wyspiańskiego 1, 38-400 Krosno 

cena brutto  5 996,00 

liczba punktów w kryterium 
cena (100%) 83,06 

 

 W związku z faktem, iż zamawiający nie był w stanie wybrać oferty najkorzystniejszej 

we wskazanej części, z uwagi na to, że obie dwie oferty najkorzystniejsze uzyskały taką samą 

liczbę punktów w kryterium cena (obie oferty opiewają na kwotę 4 980,00 zł brutto)  

Zamawiający działając na podstawie zapisów pkt X.3. SIWZ wezwał tych wykonawców do 

złożenia ofert dodatkowych w zakresie części nr 8. 

 Do wyznaczonego terminu składania ofert dodatkowych złożono następujące oferty: 

1 
Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, ul. Albatrosów 

20/3, 05-500 Piaseczno 

cena brutto  4 600,00 

liczba punktów w kryterium 
cena (100%) 95,17 

2 
Mirosław Ruciński, ul. Gen. Hallera 2 m.2, 84-200 

Wejherowo  

cena brutto  4 378,00 

liczba punktów w kryterium 
cena (100%) 100,00 

 

 Mając na względzie powyższe, po sprawdzeniu zgodności złożonych ofert z wymaganiami 

zamawiającego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 8 wybrana została oferta 

wykonawcy: Mirosław Ruciński, ul. Gen. Hallera 2 m.2, 84-200 Wejherowo. 

III. Umowy finalizujące postępowanie zostaną zawarte w terminie uzgodnionym między 

stronami. 

                                                                                                      

Z upoważnienia Dyrektora 
Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

 


