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   Kraków, dnia 28.12.2018 r. 

WSZYSCY KOGO TO DOTYCZY 

 
dot. sprawy nr POZ-271-70/18  
Szanowni Państwo, 
 
Zamawiający, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60,  

30-347 Kraków uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym na zapewnienie sali konferencyjnej, 

miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia  

w dniu 10 stycznia 2019 r. w Łodzi w ramach projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki 

zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do terminu składania ofert tj. do dnia 

28.12.2018 r. do godz. 11:00 wpłynęły 4 oferty. Zestawienie z niniejszego otwarcia zostaje przedstawione 

poniżej, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP (t.j. Dz.U.2015.2164 ze zm.):  

 Kwota jaką 
Zamawiający 

zamierza 
przeznaczyć 

na 
sfinansowanie 

zamówienia 
(brutto) 

Nazwa (firma) 
i adres wykonawcy 

Łączna wartość 
oferty brutto 

Termin 
wykonania 

zamówienia 

Okres 
gwarancji 

Warunki 
płatności 

1 
 
 
 
 
 

 
2 490,00 zł 

brutto 
 
 

 
 
 
 
 
 

UP Hotel sp. z o.o. 
ul. Solna 4,  
58-500 Jelenia Góra 

3 754,00 zł 
Na 

warunkach 
określonych  

w SIWZ 

Na warunkach 
określonych  

w SIWZ 

Na warunkach 
określonych  

w SIWZ 

2 

Biuro Rezerwacji Karpacz 
Agnieszka Mieszkalska  
ul. A. Mickiewicza 7/7,  
58-540 Karpacz 

6 376,00 zł 
Na 

warunkach 
określonych  

w SIWZ 

Na warunkach 
określonych  

w SIWZ 

Na warunkach 
określonych  

w SIWZ 

3 
Clever Group Polska Sp. z o.o. 
ul. Erazma Ciołka 8/106, 
 01-402 Warszawa 

4 895,40 zł 
Na 

warunkach 
określonych  

w SIWZ 

Na warunkach 
określonych  

w SIWZ 

Na warunkach 
określonych  

w SIWZ 

4 

FIRMA HANDLOWO-
USŁUGOWA „KaJa” Jacek 
Przybylski 
ul. A. Necla 4/16,  
84-200 Wejherowo 

5 445,00 zł 
Na 

warunkach 
określonych  

w SIWZ 

Na warunkach 
określonych  

w SIWZ 

Na warunkach 
określonych  

w SIWZ 

 

Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku 

przekazania przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej  
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informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Dokumenty te należy złożyć w formie pisemnej, we wskazanym terminie, w siedzibie 

zamawiającego. 


