
 
Załącznik do wniosku z dnia 18 marca 2021 r.  

Kraków, 18 marca 2021 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSĘPOWANIA II 

Dotyczy części nr: 4, 7, 8, 13 

 

Sprawa nr: POZ-271-1/21 - Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie 

Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ)  

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: 

 

Dotyczy części nr 4 

I. Po przeprowadzeniu negocjacji, o których mowa w pkt 2.3. SWZ Zamawiający informuje co 

następuje:  

1) Zamawiający nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy. 

2) Zestawienie wszystkich złożonych ofert wraz z przyznaną liczbą punktów  

w poszczególnych kryteriach oraz punktacji łącznej, poniżej: 

wykonawca adres 
kod 

pocztowy 
miejscowość Kryteria  

 

VITA 
Robert 
Guziec 

ul. Dworska 14 38-430 Miejsce Piastowe 

cena (wartość brutto za etap I i II)  6000 zł 

liczba pkt w kryt. Wc 60 

liczba pkt w kryt. Wwizytacja 15 

liczba pkt w kryt. Wprzygotowanie 7 

liczba pkt w kryt. Wszkolenia 0 

liczba pkt w kryt. Wfunkcja 5 

RAZEM 87 

 

3) Jako najkorzystniejszą w zakresie tej części Zamawiający wybiera ofertę wykonawcy: 

Nr części wykonawca adres kod pocztowy miejscowość 

4 VITA Robert Guziec ul. Dworska 14 38-430 Miejsce Piastowe 

 

 



 
Dotyczy części nr 7, 8, 13 

I. W związku z uchyleniem się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w częściach nr 7, 8, 13 tj. 

przez wykonawcę Izabela Maria Małyszko, ul Dziesięciny 10, 15-806 Białystok, zgodnie  

z art. 263 ustawy PZP Zamawiający: 

1) w zakresie części nr 7 i 13 dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych, nieodrzuconych wcześniej ofert wykonawców, w wyniku którego:  

a) Zamawiający nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy; 

b) Zestawienie wszystkich złożonych ofert wraz z przyznaną liczbą punktów  

w poszczególnych kryteriach oraz punktacji łącznej poniżej: 

Część 7 

wykonawca adres kod pocztowy miejscowość Kryteria   

Anna 
Dzioba 

 Uniszowice 105B 21-030  Motycz 

cena (wartość brutto za etap I i II)  5500 zł 

liczba pkt w kryt. Wc 60 

liczba pkt w kryt. Wwizytacja 15 

liczba pkt w kryt. Wprzygotowanie 3 

liczba pkt w kryt. Wszkolenia 0 

liczba pkt w kryt. Wfunkcja 5 

RAZEM 83,00 

Agnieszka 
Jankowska 
Zduńczyk 

ul. Poniatowskiego 1/56  05-500  Piaseczno 

cena (wartość brutto za etap I i II)  5600 zł 

liczba pkt w kryt. Wc 58,93 

liczba pkt w kryt. Wwizytacja 15 

liczba pkt w kryt. Wprzygotowanie 15 

liczba pkt w kryt. Wszkolenia 2 

liczba pkt w kryt. Wfunkcja 5 

RAZEM 95,93 

 

Część 13 

wykonawca adres 
kod 

pocztowy 
miejscowość Kryteria  

 

Anna 
Dzioba 

 Uniszowice 105B 21-030  Motycz 

cena (wartość brutto za etap I i II)  
5500 

zł 

liczba pkt w kryt. Wc 60 

liczba pkt w kryt. Wwizytacja 15 

liczba pkt w kryt. Wprzygotowanie 3 

liczba pkt w kryt. Wszkolenia 0 

liczba pkt w kryt. Wfunkcja 5 

RAZEM 83,00 

 

c) Jako najkorzystniejsze w częściach nr 7 i 13 Zamawiający wybiera oferty 

następujących wykonawców: 

 



 

Nr części wykonawca adres kod pocztowy miejscowość 

7 Agnieszka Jankowska 
Zduńczyk 

ul. Poniatowskiego 1/56  05-500  Piaseczno 

13 Anna Dzioba  Uniszowice 105 B 21-030  Motycz 

 

2) w zakresie części nr 8 Zamawiający unieważnia postępowanie.  

 

II. Podpisanie umów finalizujących postępowanie w zakresie części nr 4, 7, 13 będzie miało 

miejsce po dniu 23.03.2021 r. w terminie uzgodnionym między stronami.  

 

 

  

Z upoważnienia Dyrektora 
Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

 


