
Kraków, 12 czerwca 2019 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

Dot. postępowania: SA-271-51/19 - zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów 

akredytacyjnych w szpitalu wizyty akredytacyjne w okresie 21.08.2019 – 29.11.2019 – 

przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę lub położną - 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 Prawo zamówień publicznych informuje  

co następuje: 

I. Zamawiający nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy. 

II. Zestawienie pozostałych złożonych ofert wraz z przyznaną liczbą punktów poniżej: 

Część 1 (Kościerzyna) 

Małgorzata Cudak, ul. Miczurina 14,  
41-808 Zabrze 

cena brutto za osobodzień 1600,00 zł 

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

100,00 

 

Część 2 (Głogów Małopolski) 

Maria Ciuruś, ul. Rzgowska 309 lok.8,  
93-338 Łódź  

cena brutto za osobodzień 1500,00 zł 

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

100,00 

Halina Kaźmierak, ul. Wyżynna 12/21,  
20 -560 Lublin 

cena brutto za osobodzień 1790,00 zł 

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

83,80 

Wioletta Barańska, ul. Witosa 86,  
76 -251 Kobylnica 

cena brutto za osobodzień 1550,00 zł 

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

96,77 

 

Część 3 (Zakopane) 

Krystyna Amborska, Stary Pożóg 61,  
24 -130 Końskowola 

cena brutto za osobodzień 1390,00 zł 

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

100,00 

 

 

 



Część 4 (Warszawa) 

Maria Ciuruś, ul. Rzgowska 309 lok.8,  
93-338 Łódź  

cena brutto za osobodzień 1499,00 zł 

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

100,00 

Elżbieta Duda, ul. Borowa 25,  
45 -920 Opole 

cena brutto za osobodzień 1680,00 zł 

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

89,23 

 

Do terminu składania ofert, ofertę w ramach niniejszego postępowania złożył również 

wykonawca: Beata Wieczorek-Wójcik. Zamawiający nie był jednak w stanie otworzyć przesłanego 

przez wykonawcę pliku. Po jego poprawnym odszyfrowaniu zamawiający uzyskał kolejny plik  

o nazwie: „SA_271_43_19_Wieczorek-Wójcik_Beata”. Próba jego otwarcia generuje komunikat: 

„Archiwum ma niewłaściwy format lub jest uszkodzone”.  Stąd nie można uznać takiej oferty  

za skutecznie złożoną.  

 

III. W związku z powyższym, mając na względzie zapisy pkt III.3 SIWZ dotyczące liczby ofert 

wybieranych w poszczególnych częściach, jako najkorzystniejsze w poszczególnych 

częściach wybrane zostały następujące oferty: 

 

Część  1 (Kościerzyna):  Małgorzata Cudak, ul. Miczurina 14, 41-808 Zabrze 

Część  2 (Głogów Małopolski): Maria Ciuruś, ul. Rzgowska 309 lok.8, 93-338 Łódź 

Część  3 (Zakopane): Krystyna Amborska, Stary Pożóg 61, 24 -130 Końskowola 

Część  4 (Warszawa): Maria Ciuruś, ul. Rzgowska 309 lok.8, 93-338 Łódź 

 

IV. Zawarcie umów finalizujących postępowanie będzie miało miejsce w terminie 

uzgodnionym między stronami.  

 

Z upoważnienia 

Dyrektora Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

                                                                                                                                          


