
 
Załącznik do wniosku z dnia 22 października 2020 r.  

Kraków, 22 października 2020 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA II 

Dot. części 3 

  

Znak sprawy: POZ-271-25/20 – PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH 

PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych 

posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie 

podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER) 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Budżetu Państwa oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 06.11.2020 r. 

do dnia 03.12.2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych). 

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 

PZP informuje co następuje: 

I. Zamawiający po otwarciu nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy. 

II. Zestawienie ofert złożonych w ramach części 3 wraz z przyznaną liczbą punktów poniżej: 

 

Część 3: 

Dorota Rybińska, ul Rynek 19/2, 17-120 Brańsk 

cena brutto za całość przedmiotu zamówienia 2 830,00 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto za osobodzień 
(100%) 98,94 

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Leszek Danecki, ul. Ogrodowa 15, 
32-300 Olkusz 

cena brutto za całość przedmiotu zamówienia 2 800,00 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto za osobodzień 
(100%) 100,00 

Krystyna Chudziak, ul. Mickiewicza 4, 22-400 Zamość 

cena brutto za całość przedmiotu zamówienia 2 800,00 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto za osobodzień 
(100%) 100,00 

 

III. W związku z powyższym, Zamawiający wezwał wykonawców: 

1) Specjalistyczna Praktyka Lekarska Leszek Danecki, ul. Ogrodowa 15, 32-300 Olkusz 

2) Krystyna Chudziak, ul. Mickiewicza 4, 22-400 Zamość 

- do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. 



 
W wyznaczonym terminie wykonawca: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Leszek Danecki,  

ul. Ogrodowa 15, 32-300 Olkusz – przesłał plik, którego próba odszyfrowania generuje komunikat: 

„brak plików spełniających kryterium odszyfrowania”. Stąd jego oferta dodatkowa nie może zostać 

odczytana przez Zamawiającego, a jako taka nie może zostać uznana za złożoną skutecznie.  

Z kolei wykonawca Krystyna Chudziak, ul. Mickiewicza 4, 22-400 Zamość, w ramach oferty 

dodatkowej zaoferowała realizację zamówienia za cenę brutto za osobodzień w wysokości 2777 zł  

i cenę za sporządzenie raportu w wysokości 388 zł. Wskazana cena za osobodzień jest jednak wyższa 

niż zaoferowana pierwotnie tj. 2400 zł. Stąd wskazana oferta dodatkowa podlega odrzuceniu. 

 

IV. W związku z pkt II i III, oraz brakiem możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie 

części 3, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach tej części. 

 

 
Z upoważnienia Dyrektora 
Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

                                                                                                                               


