
Kraków, 20 września 2019 r. 

 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

Sprawa nr:  SZP-271-17/19 - Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznych 

konsultacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii 

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 zastosował przewidzianą w pkt 5.4. SIWZ tzw. „procedurę odwróconą”. 

 

II. Zamawiający odrzucił ofertę następującego wykonawcy: 

 Magdalena Wieczorek, ul. Stara 1K, Szczerbice 44-293 – w zakresie części 2 – 

na podstawie art. 89 ust 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy PZP 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca został wezwany w trybie art. 90 ust. 1 ustawy PZP do złożenia wyjaśnień 

dotyczących zaoferowanej ceny. W odpowiedzi na to wezwanie Wykonawca w dniu 

16.09.2019 r. przyznał, iż nie ujął w kalkulacji kosztów obsługi technicznej, a błąd 

ten został zauważony w trakcie przygotowywania przedmiotowego wyjaśnienia. 

W związku z powyższym potwierdziło się, iż oferta wskazanego wykonawcy zawiera 

cenę rażąco niską, a z tego powodu podlega ona odrzuceniu. 

 

III. Zestawienie pozostałych złożonych ofert, wraz z przyznaną liczba punktów znajduje się 

poniżej: 

 

 

 

 



Część 1: 

LP Wykonawca 

liczba pkt w 
kryterium 

cena brutto 
(60%) 

liczba pkt w 
kryterium 
specjalizacja 
konsultanta 
(20%) 

liczba pkt w 
kryterium 
liczba 
konsultacji 
(10%) 

liczba pkt w 
kryterium 
deklarowana 
liczba kart 
zleceń (5%) 

liczba pkt w 
kryterium 
tytuł lub 
stopień 
naukowy 
(3%) 

liczba pkt w kryterium 
deklarowanej liczby dni 
kalendarzowych na 
przekazanie raportu 
(2%) RAZEM  

1 

"Nova" sp. z o.o., 
Krakowskie 
Przedmieście 269, 
32-087 Zielonki 60 20 10 5 1 0 96 

 

Część 2: 

LP Wykonawca 

liczba pkt w 
kryterium 

cena brutto 
(60%) 

liczba pkt w 
kryterium 
specjalizacja 
konsultanta 
(20%) 

liczba pkt w 
kryterium 
liczba 
konsultacji 
(10%) 

liczba pkt w 
kryterium 
deklarowana 
liczba kart 
zleceń (5%) 

liczba pkt w 
kryterium 
tytuł lub 
stopień 
naukowy 
(3%) 

liczba pkt w kryterium 
deklarowanej liczby dni 
kalendarzowych na 
przekazanie raportu 
(2%) RAZEM  

1 

"Nova" sp. z o.o., 
Krakowskie 
Przedmieście 269, 
32-087 Zielonki 60 20 10 5 1 0 96 

 

 

IV. Mając na względzie powyższe, najwyżej oceniona została oferta wykonawcy: 

Część 1: "Nova" sp. z o.o., Krakowskie Przedmieście 269, 32-087 Zielonki 

Część 2: "Nova" sp. z o.o., Krakowskie Przedmieście 269, 32-087 Zielonki 

 

V. Po sprawdzeniu braku podstaw do wykluczenia i potwierdzeniu spełniania warunków udziału 

w postępowaniu przez wykonawcę, o którym mowa w pkt. IV, jako najkorzystniejsza 

wybrana została oferta wykonawcy: 

Część 1: "Nova" sp. z o.o., Krakowskie Przedmieście 269, 32-087 Zielonki 

Część 2: "Nova" sp. z o.o., Krakowskie Przedmieście 269, 32-087 Zielonki 

 

VI. Zawarcie umów finalizujących postępowanie będzie miało miejsce po dniu: 25.09.2019 r., 

w terminie uzgodnionym między stronami. 

 

 

Z upoważnienia Dyrektora 
Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

                                                                                                                                  


