
  

Kraków, 25 kwietnia 2022 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

Sprawa nr: PAT-271-5/22 - zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej 

oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia seminarium w dniach 19-21 maja 

2022 r. w ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów 

akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert  

 

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 SWZ 

i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych informuje co następuje: 

I. Zamawiający odrzucił oferty następujących Wykonawców: 

1) AM Creative Life Anna Filipczyk, ul. Brzozowa 107, 32-053 Wola Radziszowska – na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP gdyż treść oferty jest niezgodna z warunkami 

zamówienia.  
 

Uzasadnienie  

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku nr 1 do SWZ Zamawiający 

wskazywał, że „Usługi będą realizowane w jednym i tym samym budynku, tj. hotelu posiadającym decyzję 

kategoryzacyjną na hotel min. czterogwiazdkowy (…)”. Wykonawca w ofercie wskazał realizację 

usług w obiekcie Hotel Parasol, ul. Zegrzyńska 10e, 05-126 Nieporęt. W związku 

z wątpliwościami Zamawiające w zakresie spełniania przez wskazany obiekt powyższego warunku 

z OPZ Zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnień treści oferty poprzez wskazanie czy 

podany obiekt jest kategoryzowany na hotel min. czterogwiazdkowy. Wykonawca nie udzielił 

żadnej odpowiedzi. Tym samym potwierdzając brak spełniania powyższego warunku 

Zamawiającego. Z informacji uzyskanych przez Zamawiającego wynika, że Hotel Parasol, 



  

ul. Zegrzyńska 10e, 05-126 Nieporęt jest kategoryzowany na hotel trzygwiazdkowy. Tym samym 

oferta Wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia, bowiem obiekt, w którym miałyby 

być realizowane usługi nie spełnia wymagań Zamawiającego w zakresie kategoryzacji na hotel 

min. czterogwiazdkowy. Oferta nie może być niezgodna z warunkami zamówienia. Warunki 

zamówienia należy rozumieć zgodnie z definicją wyrażoną w art. 7 pkt 29 Pzp, która stanowi, że 

poprzez warunki zamówienia należy rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub 

postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu 

zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia. W związku z powyższym koniecznym 

jest odrzucenie oferty wykonawcy na wyżej wskazanej podstawie prawnej.  

 

Dodatkowo oferta Wykonawcy podlega również odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 

ustawy PZP gdyż zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

wezwał, bowiem Wykonawcę do wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny. Termin na złożenie 

wyjaśnień minął a Wykonawca nie przedłożył żadnych wyjaśnień w powyższym zakresie. Brak 

złożenia wyjaśnień jest bezwzględną przesłanką do odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej 

ceny.  

 

2) Modern Events Magdalena Gęca,  Nowy Świat 26/8, 00-373 Warszawa Radziszowska – na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP gdyż treść oferty jest niezgodna z warunkami 

zamówienia.  

 

Uzasadnienie  

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku nr 1 do SWZ Zamawiający 

wskazywał, że „Usługi będą realizowane w jednym i tym samym budynku, tj. hotelu posiadającym decyzję 

kategoryzacyjną na hotel min. czterogwiazdkowy (…)”. Wykonawca w ofercie wskazał realizację 

usług w obiekcie Hotel 500 ZEGRZE, Warszawska 31A, 05-130 Zegrze. W związku 

z wątpliwościami Zamawiające w zakresie spełniania przez wskazany obiekt powyższego warunku 

z OPZ Zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnień treści oferty poprzez wskazanie czy 

podany obiekt jest kategoryzowany na hotel min. czterogwiazdkowy. Wykonawca nie udzielił 

żadnej odpowiedzi. Tym samym potwierdzając brak spełniania powyższego warunku 

Zamawiającego. Z informacji uzyskanych przez Zamawiającego wynika, że Hotel 500 ZEGRZE   

Warszawska 31A, 05-130 Zegrze jest kategoryzowany na hotel trzygwiazdkowy. Tym samym 

oferta Wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia, bowiem obiekt, w którym miałyby 

być realizowane usługi nie spełnia wymagań Zamawiającego w zakresie kategoryzacji na hotel 

min. czterogwiazdkowy. Oferta nie może być niezgodna z warunkami zamówienia. Warunki 

zamówienia należy rozumieć zgodnie z definicją wyrażoną w art. 7 pkt 29 Pzp, która stanowi, że 

poprzez warunki zamówienia należy rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub 

postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu 



  

zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia. W związku z powyższym koniecznym 

jest odrzucenie oferty wykonawcy na wyżej wskazanej podstawie prawnej.  

 

Dodatkowo oferta Wykonawcy podlega również odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 

ustawy PZP gdyż zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

wezwał, bowiem Wykonawcę do wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny. Termin na złożenie 

wyjaśnień minął a Wykonawca nie przedłożył żadnych wyjaśnień w powyższym zakresie. Brak 

złożenia wyjaśnień jest bezwzględną przesłanką do odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej 

ceny. 
 

II. Zestawienie wszystkich złożonych i nieodrzuconych ofert wraz z przyznaną liczbą punktów 

w poszczególnych kryteriach oraz punktacji łącznej, poniżej: 

Wykonawca (nazwa) cena brutto 

Liczba zatrudnionych 
osób z orzeczonym 

stopniem 
niepełnosprawności 

Liczba 
punktów 

w 
kryterium 

cena 
(95%) 

Liczba punktów w 
kryterium aspekt 

społeczny 
(zatrudnienie osób 

niepełnosprawnych) 
(5%) 

RAZEM 

Sun&More Sp. o. o.  
ul. Madalińskiego 8 lok. 
215 70-101 Szczecin 
NIP: 8513151613 

68 034,00 zł 1 osoba 74,66 2 76,66 

Magdalena Siśkiewicz 
New Challenge 
ul. Rydlówka 5/107, 30-
363 Kraków 
NIP: 6562246838 

53 468,10 zł 1 osoba  
 

95 
2 97,00 

 

III. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybiera ofertę wykonawcy Magdalena Siśkiewicz New 

Challenge, ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków, NIP: 6562246838. Oferta w/w 

Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała 

największa liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14 SWZ.  

IV. Podpisanie umowy finalizującej postępowanie będzie miało miejsce po dniu 02.05.2022 r. 

w terminie uzgodnionym między stronami.  

V. Pouczenie o środkach ochrony prawnej znajduje się w pkt. 19 SWZ. 

 

 

Dyrektor 
Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 
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