
  

Kraków, 23 maja 2022 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA  

 

Sprawa nr: PAT-271-7/22 - zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej oraz 

realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia łącznie 2 seminariów jednodniowych  

w Krakowie: 1 seminarium w dniu 20 czerwca 2022 r. i 2 seminarium w dniu 21 czerwca 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) Wygrana Q Hotel sp. z o.o. spółka jawna, ul. Juliusza Lea 202 A, 30-133 Kraków, 

NIP: 5851465405 - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy PZP gdyż Wykonawca nie 

złożył w przewidzianym terminie innych dokumentów lub oświadczeń tj. pełnomocnictwa do 

złożenia oferty. 
 

Uzasadnienie: 

Wykonawca pismem z dnia 10 maja 2022 r. został wezwany do uzupełnienia dokumentu, 

z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy  

tj. pełnomocnictwa dla Pani Joanny Andrychów i Pana Radosława Altheim do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (w tym do złożenia oferty). Wykonawca przesłał do 

Zamawiającego ofertę podpisaną za pomocą podpisu zaufanego przez Panią Joannę Andrychów. 

Następnie do oferty zostało załączone pełnomocnictwo dla Pani Joanny udzielone przez Pana 

Radosława Altheim, który działał z upoważnienia Wiceprezesa Zarządu wspólnika uprawnionego 

do reprezentowania Wykonawcy Pana Krzysztofa Gaczorek. Jednakże pełnomocnictwa te nie 



  

zostały złożone we właściwej formie. Dokumenty, które zostały przesłane to kopia 

pełnomocnictw, odpisów wydanych przez notariusza w oryginale (w formie pisemnej). Zostały 

one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez samego upoważnionego tj. przez Panią Joanne 

Andrychów. Podczas gdy pełnomocnictwo winno być złożone w formie wskazanej w pkt. 6.8 

SWZ. tj. w formie elektronicznej (z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego) 

lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, (czyli  

w oryginale podpisane przez mocodawcę), bądź w formie elektronicznej kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza. Jak bowiem wskazuje Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

w §7 ust. 2 „W przypadku gdy (…) pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i 

opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż 

progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej”. Z kolei w ust. 3 

wskazano, że poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku: pełnomocnictwa - mocodawca. 

Ponadto poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz. Natomiast  

w przedmiotowym postępowaniu poświadczenia dokonał sam upoważniony – Pani Joanna 

Andrychów. Wykonawca w zakreślonym terminie nie uzupełnił wskazanego dokumentu 

pełnomocnictwa. Tym samym oferta podlega odrzuceniu na w/w podstawie prawnej. 
 

2) Hotels by HR Cracow sp. z o.o. ul. Pawia 3, 31-154, Kraków, NIP: 6751336815 - na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy PZP gdyż Wykonawca nie złożył w przewidzianym 

terminie innych dokumentów lub oświadczeń tj. pełnomocnictwa do złożenia oferty. 
 

Uzasadnienie: 

Wykonawca pismem z dnia 10 maja 2022 r. został wezwany do uzupełnienia dokumentu, 

z  którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy  

tj. pełnomocnictwa dla Pana Tomasza Piórkowskiego do składania oświadczeń woli w imieniu 

wykonawcy (w tym do złożenia oferty).  Wykonawca przesłał do Zamawiającego ofertę podpisaną 

za pomocą podpisu zaufanego przez Pana Tomasza Piórkowskiego. Następnie do oferty zostało 

załączone pełnomocnictwo dla Pana Tomasza Piórkowskiego udzielone przez Pana Markusa 

Lewe i Pana Tomasza Piórkowskiego – upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy. Jednakże 

pełnomocnictwo to nie zostało złożone we właściwej formie. Dokument, który został przesłany 

to kopia pełnomocnictwa. Podczas gdy pełnomocnictwo winno być złożone w formie wskazanej 



  

w pkt. 6.8 SWZ. tj. w formie elektronicznej (z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, (czyli w oryginale podpisane przez mocodawcę), bądź w formie elektronicznej kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza. Jak bowiem wskazuje 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania  

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie w §7 ust. 2 „W przypadku gdy (…) pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż 

progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej”. Z kolei w ust. 3 

wskazano, że poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku: pełnomocnictwa - mocodawca. 

Ponadto poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz. Wykonawca  

w zakreślonym terminie nie uzupełnił wskazanego dokumentu pełnomocnictwa. Tym samym 

oferta podlega odrzuceniu na w/w podstawie prawnej. 
 

3) Silver-bird Events Natalia Gołąb, ul. Sobieskiego 2, 58-500 Jelenia Góra, 

NIP: 9131560891 – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy PZP gdyż Wykonawca nie 

złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.  
 

Uzasadnienie: 

Wykonawca pismem z dnia 10 maja 2022 r. został wezwany do uzupełnienia dokumentu 

aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP 

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie 

wskazanym w rozdziale 5 SWZ. Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganego wskazanego 

powyżej oświadczenia. Wykonawca nie odpowiedział również na wezwanie do uzupełniania. Tym 

samym oferta podlega odrzuceniu na w/w podstawie prawnej. 

 

 

 

 

 

 

 



  

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 

Qubus Hotel 
Management sp. z o.o. 
ul. Skierniewicka 18,  
53-117 Wrocław 
NIP: 5992364600 

34 000,00 zł 2 67,62 5 72,62 

HTI Sp z o.o.,  
ul. Łobzowska 8,  
31 - 140 Kraków 
NIP: 6762463351 

24 200,00 zł 
 

0 95 0 95 

Jacek Legendziewicz 
Jordan Group  
ul. Gęsia 8,  
31-535 Kraków 
NIP: 6790063497 

42  800,00 zł 2 53,71 5 58,71 

 

III. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybiera ofertę wykonawcy: HTI Sp z o.o., 

ul.  Łobzowska 8, 31 - 140 Kraków, NIP: 6762463351. Oferta w/w Wykonawcy spełnia 

wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów 

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14 SWZ.  

IV. Podpisanie umowy finalizującej postępowanie będzie miało miejsce po dniu 30.05.2022 r. 

w terminie uzgodnionym między stronami. 

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

 

 

 

 

 

Dyrektor 
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