
 
Kraków, dnia 23.04.2018 r. 

 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

Znak sprawy:  SZ.ZNI-0701-1/18  -  stworzenie aplikacji „system zgłaszania zdarzeń 

niepożądanych”, która będzie replikowana w 25 szpitalach.  

 

Szanowni Państwo, 

W sprawie ogłoszonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

postępowania w przedmiocie jak wyżej, Zamawiający, działając na podstawie zapytania ofertowego 

informuje co następuje: 

 

I. Zestawienie wszystkich złożonych ofert poniżej: 

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 
Łączna wartość oferty 

brutto 

SZ.ZNI-0701-
1/18-1 

Servocode Sp. z o.o., ul. Al. Tadeusza Rejtana 20, 35-310 
Rzeszów 

104 845,20 zł 

SZ.ZNI-0701-
1/18-2 

Infotower Sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 16/208, 44-100 
Gliwice 

100 368,00 zł 

SZ.ZNI-0701-
1/18-3 

Medway Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 71/3, 60-139 Poznań 27 035,40 zł 

SZ.ZNI-0701-
1/18-4 

WEBXL Sp. z o.o., ul. Dolina 36, 62-081 Przeźmierowo 56 580,00 zł 

SZ.ZNI-0701-
1/18-5 

DEVCOMM ICT Marek Mędrek, ul. Aleja Warszawska 
102/4, 20-824 Lublin 

86 715,00 zł 

SZ.ZNI-0701-
1/18-6 

ITTI Sp. z o.o., ul. Rubież 46, 61-612 Poznań 282 900,00 zł 

SZ.ZNI-0701-
1/18-7 

WEBXL MATEUSZ BOROWSKI, ul. Dolina 36, 62-081 
Przeźmierowo 

56 580,00 zł 

 

II. Zamawiający odrzuca oferty następujących wykonawców: 

 Medway Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 71/3, 60-139 Poznań – na podstawie pkt XV. 2.1) 

zapytania ofertowego – albowiem złożona przez wykonawcę oferta jest niezgodna z treścią 

niniejszego zapytania ofertowego. 

UZASADNIENIE: 



 
Zamawiający w zapytaniu ofertowym wskazał m.in.: 

„2.4. Trzy godziny szkolenia/instruktażu online  z obsługi aplikacji dla personelu w szpitalach 

Szkolenie ma mieć formę interaktywnego szkolenia online + dostarczenie wersji szkoleniowych wdrażanych 

aplikacji. Przeszkolony powinien być lider w każdym z 25 szpitali.” W toku prowadzonego 

postępowania wyjaśniającego dotyczącego kwestii wysokości zaoferowanej przez 

wykonawcę ceny, wykonawca wskazał, iż w ramach zamówienia przewidział szkolenia 

w formie webinariów (nagranego jednorazowo szkolenia). Zamawiający wskazał 

wykonawcy, że taka forma szkolenia nie zapewnia jednak realizacji wymogu interaktywności 

szkolenia, prosząc jednocześnie o dodatkowe wyjaśnienia w tym względzie. Wykonawca 

żadnych dodatkowych wyjaśnień jednak nie przedstawił. W związku z powyższym, 

zamawiający opierając się na treści wcześniej złożonych wyjaśnień uznał, że oferta 

wykonawcy nie odpowiada wymaganiom przedmiotu zamówienia opisanym w zapytaniu, 

co skutkuje jej odrzuceniem.   

 WEBXL Sp. z o.o., ul. Dolina 36, 62-081 Przeźmierowo – na podstawie pkt XV.2.1), 2) 

i 3) zapytania ofertowego – albowiem złożona przez wykonawcę oferta jest niezgodna 

z treścią niniejszego zapytania ofertowego. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca w ofercie wskazał: „cena netto za zamówienie (PLN): 41.000,00 zł” oraz „cena brutto 

(z VAT o ile dotyczy) za zamówienie (PLN): 56.580,00 zł”. Tak złożona oferta oznacza, że 

wykonawca zastosował stawkę VAT w wysokości 38%. Stawka taka w przepisach 

powszechnie obowiązujących nie występuje, zatem jej zastosowanie uznać należy za błąd 

w obliczeniu ceny. Zamawiający błędu tego nie może poprawić, bowiem nie wie, czy 

zamiarem wykonawcy było złożenie oferty z ceną właściwą dla stawki netto czy brutto (od 

której stawki „wyjść” do dalszych wyliczeń), a wyjaśnienie tej kwestii po upływie terminu 

składania ofert jest niedopuszczalne. Oferta taka może być jednocześnie uznana za ofertę 

wariantową (wariantową co do ceny), której złożenie nie było dopuszczalne w ramach 

postępowania. Oferta zawierająca dwie ceny nie jest również ofertą w rozumieniu art. 66 

kodeksu cywilnego, bowiem nie określa jednoznacznie jednego z istotnych postanowień 

umowy jakim jest cena. Z powyższych względów oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.   

 

  



 
III. Zestawienie pozostałych ofert nieodrzuconych, wraz z przyznaną liczbą punktów poniżej: 

 

 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres Wykonawcy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

cena (70%) 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

doświadczenie 
Project 

Menagera 
(15%) 

Liczba punktów w 
kryterium 

doświadczenie 
programisty/kodera  

(15%) 

RAZEM 

SZ.ZNI-
0701-
1/18-1 

Servocode Sp. z o.o., ul. Al. 
Tadeusza Rejtana 20, 35-310 
Rzeszów 

37,78 15,00 15,00 67,78 

SZ.ZNI-
0701-
1/18-2 

Infotower Sp. z o.o., ul. 
Wincentego Pola 16/208, 44-
100 Gliwice 

39,46 15,00 15,00 69,46 

SZ.ZNI-
0701-
1/18-5 

DEVCOMM ICT Marek 
Mędrek, ul. Aleja Warszawska 
102/4, 20-824 Lublin 

45,67 15,00 15,00 75,67 

SZ.ZNI-
0701-
1/18-6 

ITTI Sp. z o.o., ul. Rubież 46, 
61-612 Poznań 

14,00 15,00 15,00 44,00 

SZ.ZNI-
0701-
1/18-7 

WEBXL MATEUSZ 
BOROWSKI, ul. Dolina 36, 
62-081 Przeźmierowo 

70,00 15,00 15,00 100,00 

 

 

IV. Mając na względzie powyższe, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta 

wykonawcy: 

WEBXL MATEUSZ BOROWSKI, ul. Dolina 36, 62-081 Przeźmierowo 
  

V. Umowa finalizująca postępowanie zostanie zawarta w terminie uzgodnionym między 

stronami. 

 

 


