
Kraków, 25 marca 2021 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

Dot. postępowania: SA-271-12/21 - na zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów 

akredytacyjnych w szpitalu w okresie 7.04.2021 – 07.05.2021 – 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 

SIWZ i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (obowiązujących na dzień wszczęcia 

postępowania na zawarcie umowy ramowej) informuje co następuje: 

 

I. Do terminu składania ofert wpłynęło do Zamawiającego 8 ofert. Wykonawca Sylwia 

Marczewska złożyła za pośrednictwem ePUAP dodatkowo zmianę oferty nie mniej jednak 

czynność ta została wykonana z niedochowaniem procedury opisanej w SIWZ  

i w regulaminie miniportalu (nie została zarejestrowana w miniportalu). Zatem była 

nieskuteczna. Sposób dokonania zmiany złożonej oferty, opisany w dokumentach 

zamówienia, wyraźnie wskazuje, że żeby skutecznie tego dokonać, należy wykorzystać  

do tego dedykowany formularz z miniPortalu i że taka dokonana zmiana musi być 

zatwierdzona przez Zamawiającego (procedura jest opisana: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf str. 

24).  Procedura ta nie została dochowana, na Miniportalu znajdowała się tylko podstawowa 

oferta. Wobec powyższego uwzględnianiu podlegała oferta złożona pierwotnie.  

II. Zamawiający nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy. 

III. Zestawienie wszystkich złożonych ofert wraz z przyznaną liczbą punktów w poszczególnych 

częściach (pakietach) poniżej: 
 

Część 1 

dr Ewa Gawłowska - Stępień  

ul. Sercańska 8, 97-400 Bełchatów 

cena brutto osobodnia 1990 zł   

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 89,45 

Elżbieta Duda, 

ul. Borowa 25,  45-920 Opole 

cena brutto osobodnia 1840 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 96,74 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf


Sylwia Marczewska, ul. Rzgowska 311 m 21, 93-338 

Łódź   

cena brutto osobodnia 1780 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 100 

 

Część 2 

dr Ewa Gawłowska - Stępień  

ul. Sercańska 8, 97-400 Bełchatów 

cena brutto osobodnia 1990 zł   

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 84,92 

Dorota Magdalena Zasowska,  

 ul Bajeczna 10/15,  31-566 Kraków 

cena brutto osobodnia 2000 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 84,50 

Ewa Zawilińska 

Jasło ul. Floriańska 33  

38-200 Jasło 

cena brutto osobodnia 1690 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 100 

Teresa Gwizdak (NIP: 8151337546) 

ul. Wałowa 25/10,  37-100 Łańcut 

cena brutto osobodnia 1848 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 91,45 

 

Część 3 

dr Ewa Gawłowska - Stępień  

ul. Sercańska 8, 97-400 Bełchatów 

cena brutto osobodnia 1840 zł   

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 89,67 

Dorota Magdalena Zasowska,  

 ul Bajeczna 10/15,  31-566 Kraków 

cena brutto osobodnia 1898 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 86,93 

Wioletta Barańska 

 Witosa 86,  76-251 Kobylnica 

cena brutto osobodnia 1650 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 100 

Teresa Gwizdak (NIP: 8151337546) 

ul. Wałowa 25/10,  37-100 Łańcut 

cena brutto osobodnia 2000 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 82,50 

Sylwia Marczewska, ul. Rzgowska 311 m 21, 93-338 
Łódź   

cena brutto osobodnia 1800 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 91,67 

 

Część 4  

dr Ewa Gawłowska - Stępień  

ul. Sercańska 8, 97-400 Bełchatów 

cena brutto osobodnia 1820 zł   

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 100 

Maria Ciuruś (NIP:  7291328989) 

 ul. Rzgowska 309 m8,  93-338, Łódź 

cena brutto osobodnia 1900 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 95,79 

 

IV. W związku z powyższym, mając na względzie zapisy rozdziału III SIWZ dotyczące liczby 

wybieranych ofert, jako najkorzystniejsze w poszczególnych częściach (pakietach) wybrane 

zostają oferty wykonawców: 

 



Część 1 - Sylwia Marczewska, ul. Rzgowska 311 m 21, 93-338 Łódź   

Część 2 - Ewa Zawilińska, Jasło ul. Floriańska 33, 38-200 Jasło 

Część 3 - Wioletta Barańska, Witosa 86,  76-251 Kobylnica 

Część 4 - dr Ewa Gawłowska – Stępień, ul. Sercańska 8, 97-400 Bełchatów 

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

między stronami. 

Z upoważnienia Dyrektora 

Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 
           

          


