
Kraków, 16 listopada 2022 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

Dot. SA-271-104/22 - zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu 

w okresie 7.12.2022 – 9.12.2022 – przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - 

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 SWZ 

i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych informuje co następuje: 

 

I. Zamawiający odrzucił, w zakresie części nr 1, ofertę następującego wykonawcy: 

 

1) Joanna Piankowska, Niedamowo 17a, 83-400 Kościerzyna – na podstawie zapisów 

SWZ (VII ust. 1 pkt 1) oraz art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP jako niezgodnej  

z przepisami ustawy tj. art. 218 ust. 1 ustawy PZP gdyż wykonawca złożył dwie oferty.  
 

Uzasadnienie 

Wykonawca ramach przedmiotowego postępowania w zakresie części nr 1 złożył dwie 

oferty z różnymi cenami na ten sam przedmiot zamówienia. Zgodnie z zapisami ustawy 

PZP Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z wyjątkiem przypadków określonych 

w ustawie. W związku z powyższym koniecznym jest odrzucenie oferty wykonawcy na 

wskazanych podstawach prawnych.  

 

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

dla poszczególnych części, poniżej: 

część 1 
  

Wykonawca Cena osobodnia 
Liczba punktów w kryterium 

cena (100%) 

Marzena Łokietko, ul. Ścinawska 1m2, 
59-340 Chobienia 

1950 zł 100 

JOGMED Indywidualna Praktyka 
Pielęgniarska Krystyna Mateńko,  
ul. Szoferska 23, 04-626 Warszawa 

2000 zł 97,50  

 
 
 

  



część 2 

Wykonawca Cena osobodnia 
Liczba punktów w kryterium 

cena (100%) 

MMC QUALITY Mirosław Cudak,  
41-808 Zabrze, ul Miczurina 14 
NIP: 6481354127 

1950 zł 99,74 

Maria Smalec, Lisia 10a, 72-002 Dołuje 1945 zł 100 

 
   

III. Jako najkorzystniejsze w poszczególnych częściach wybrane zostają następujące oferty:  

Część  
Wykonawca (nazwa) 

1 
Marzena Łokietko, ul. Ścinawska 1m2, 59-340 Chobienia 

2 
Maria Smalec, Lisia 10a, 72-002 Dołuje 

MMC QUALITY Mirosław Cudak, 41-808 Zabrze, ul Miczurina 14, NIP: 6481354127 

 

Zamawiający nie dokonuje wyboru większej ilości ofert w zakresie części nr 1 (zgodnie z zapisami pkt III.5 

SWZ) z uwagi na fakt, że kwota wskazana w kolejnej ofercie przewyższa środki, jakie Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 5100 zł za przegląd a Zamawiający kwoty tej 

nie może zwiększyć aż do wartości kolejnej oferty.  

 

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

między stronami. 

 

Z upoważnienia Dyrektora 
Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

 

 

 


