
Kraków, 11 kwietnia 2019 r. 

 

Zamawiający  
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

 

 

WYNIK POSTĘPOWANIA 
 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

Znak sprawy: SA-271-32/19 – zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych  

w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 8.05.2019 – 28.06.2019 – przegląd przeprowadzany przez 

lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.. 
 

Szanowni Państwo, 

W sprawie ogłoszonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia postępowania  

w przedmiocie jak wyżej Zamawiający informuje, co następuje: 

I. Zamawiający odrzucił ofertę następującego wykonawcy:  
 

Wykonawca Uzasadnienie odrzucenia 

Mirosław Kołodziej 
ul. Legionistów 10 
21-002 Panieńszczyzna 

Wykonawca przesłał za pośrednictwem miniPortalu i Epuapu dokument w formacie 

.xades nieopatrzony żadnym podpisem elektronicznym  (po wprowadzeniu pliku do 
programu KIR Szafir pojawia się komunikat: „brak podpisanych danych”. Przesłanego 
pliku nie da się otworzyć. 

- powyższa oferta podlega odrzuceniu na podstawie pkt X.4 SIWZ w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 1), 2)  i pkt 8), 
albowiem oferta nie została opatrzona właściwym podpisem elektronicznym. Powyższe oznacza złożenie 
oferty niezgodnie z wymaganą w SIWZ formą. Jednocześnie zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych ofertę taką uznaje się za nieważną. Tak złożonego pliku nie sposób w ogóle 
określić jako oferta, ponieważ Zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z jego treścią.  

 
I. Informacja o złożonych ofertach wraz z przyznaną liczbą punktów poniżej. 
 

Część 1: 

Ryszard Jadach, ul. Estońska 23, 54-401 Wrocław 
cena brutto za osobodzień 1650,00 

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

 

Andrzej Kaczor, ul. Bartłomowicza 21,  
22-500 Tomaszów Lubelski 

cena brutto za osobodzień 2000,00 

liczba pkt w kryterium cena (100%) 82,50 
 

Część 2: 

Ryszard Jadach, ul. Estońska 23, 54-401 Wrocław 
cena brutto za osobodzień 1650,00 

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

Elżbieta Dziubińska-Kolender,  
ul. M. Zientary-Malewskiej 3/6, 10-301 Olsztyn 

cena brutto za osobodzień 1740,00 

liczba pkt w kryterium cena (100%) 94,83 

 
Część 3: 

Ryszard Jadach, ul. Estońska 23, 54-401 Wrocław 
cena brutto za osobodzień 1650,00 

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

Andrzej Kaczor, ul. Bartłomowicza 21,  
22-500 Tomaszów Lubelski 

cena brutto za osobodzień 2000,00 

liczba pkt w kryterium cena (100%) 82,50 

 



Część 4: 

Ryszard Jadach, ul. Estońska 23, 54-401 Wrocław 
cena brutto za osobodzień 1650,00 

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

ISPL Anna Hyży-Topolewska, ul. Jastruna 12,  
81-198 Suchy Dwór 

cena brutto za osobodzień 2000,00 

liczba pkt w kryterium cena (100%) 82,50 
, 

II. Mając na względzie powyższe, zgodnie z zapisami pkt. III.3 SIWZ, po sprawdzeniu 
zgodności złożonych ofert z wymaganiami zamawiającego, jako najkorzystniejsze wybrane 
zostały następujące oferty: 

Część 1: 

Ryszard Jadach, ul. Estońska 23, 54-401 Wrocław 
cena brutto za osobodzień 1650,00 

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

Część 2: 

Ryszard Jadach, ul. Estońska 23, 54-401 Wrocław 
cena brutto za osobodzień 1650,00 

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

Elżbieta Dziubińska-Kolender,  
ul. M. Zientary-Malewskiej 3/6, 10-301 Olsztyn 

cena brutto za osobodzień 1740,00 

liczba pkt w kryterium cena (100%) 94,83 
 

 

Część 3: 

Ryszard Jadach, ul. Estońska 23, 54-401 Wrocław 
cena brutto za osobodzień 1650,00 

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

 

Część 4: 

Ryszard Jadach, ul. Estońska 23, 54-401 Wrocław 
cena brutto za osobodzień 1650,00 

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

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że podpisanie umów finalizujących postępowanie będzie miało 

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

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków, po dniu 11.04.2019 r., w terminie ustalonym między stronami. 

 

 

 
 

Z upoważnienia Dyrektora 
Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

                                                                                                                                    

 


