
 
Załącznik do wniosku z dnia 16 marca 2021 r.  

Kraków, 16 marca 2021 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA II 

Dotyczy części nr: 4 

 

Dot. postępowania: POZ-271-3/21 ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: 

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 08.04.2021 r. do dnia 28.04.2021 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 Prawo zamówień publicznych (obowiązujących na dzień wszczęcia postępowania na 

zawarcie umowy ramowej) informuje co następuje: 

 

I. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty:  

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

poniżej: 

Część 4  

Anna Gryko 
ul. Niska 15 B 
15-666 Białystok 

cena brutto za przegląd  2700 zł  

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

Agnieszka Gosk 
ul. Strażacka 35 H 
15-687 Białystok 

cena brutto za przegląd  2940 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto za 
przegląd (100%) 91,84 

Jolanta Foltman 
ul. Piaskowa 10 
84-239 Bolszewo 

cena brutto za przegląd  2700 zł  

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



 

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

cena brutto za przegląd  3950 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto za 
przegląd (100%) 68,35 

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

cena brutto za przegląd  3400 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto za 
przegląd (100%) 79,41 

Joanna Szeląg 
ul. Dubois 3 lok. 1 
15-349 Białystok 

cena brutto za przegląd  2949 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto za 
przegląd (100%) 91,56 

 

III. W związku z powyższym, Zamawiający wezwał wykonawców: 

1) Anna Gryko, ul. Niska 15 B, 15-666 Białystok  

2) Jolanta Foltman, ul. Piaskowa 10, 84-239 Bolszewo 

- do złożenia ofert dodatkowych w zakreślonym terminie. 

W odpowiedzi na to wezwanie, ofertę dodatkową złożyła tylko: Anna Gryko, ul. Niska 15 B, 

15-666 Białystok, oferując realizację zamówienia w tej części za kwotę 2600 zł.   

 

W związku z powyższym, jako najkorzystniejsza w zakresie części nr 4 wybrana zostaje oferta 

wykonawcy: Anna Gryko, ul. Niska 15 B, 15-666 Białystok.  

 
 

IV. Zawarcie umów finalizujących postępowanie będzie miało miejsce w terminie uzgodnionym 

między stronami.  

 

  

 

Z upoważnienia Dyrektora 
Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

 


