
Kraków, 13 lipca 2021 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

Sprawa nr: SA 271-44-21 zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali 

konferencyjnej, miejsca na realizację usług gastronomicznych oraz realizacja usług 

gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia XXIV Ogólnopolskiej Konferencji „Jakość w 

Opiece Zdrowotnej” w dniach 23-24 września 2021 r. w Krakowie 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert  

 

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 oferty następujących Wykonawców; 

1) Euro-Hotele Sp. z o.o.,   ul. Dąbska 5, 31-572 Kraków – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 

ustawy PZP gdyż treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.  

Uzasadnienie  

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) wskazał, że „usługi 

będą realizowane w jednym budynku (hotelu posiadającym decyzję kategoryzacyjną na hotel co najmniej 

czterogwiazdkowy wydaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego) na terenie Krakowa 

w odległości umożliwiającej dotarcie od Dworca Głównego (dojście i/lub dojazd 

jednym środkiem komunikacji miejskiej wg rozkładu jazdy MPK w Krakowie w godz. 

9-11) w czasie nie dłuższym niż 15 minut (łącznie). Wykonawca w formularzu ofertowym 

wskazał, że usługa będzie realizowana w DoubleTree by Hilton Krakow Hotel & Convention 

Center oraz Hampton by Hilton Kraków, ul. Dąbska 5, 31-572 Kraków. Z dokonanej przez 

Zamawiającego oceny oferty Wykonawcy Euro-Hotele Sp. z o.o., wynika, że wskazany obiekt 

oddalony jest od Dworca Głównego w odległości uniemożliwiającej dotarcie tj. dojście i/lub 

dojazd jednym środkiem komunikacji miejskiej wg rozkładu jazdy MPK w Krakowie w godz. 

9-11 w czasie nie dłuższym niż 15 minut (łącznie). Nie mniej jednak Zamawiający wezwał 



jeszcze dodatkowo Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie treści oferty tj. 

o wskazanie/wyjaśnienie jak Wykonawca wyliczył, że wskazany w ofercie obiekt DoubleTree 

by Hilton Krakow Hotel & Convention Center oraz Hampton by Hilton Kraków, ul. Dąbska 

5, 31-572 Kraków spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie lokalizacji. Jednakże 

Wykonawca nie przedłożył żadnych wyjaśnień w powyższym zakresie. Tym samym należy 

uznać, ze oferta Wykonawcy Euro-Hotele Sp. z o.o. jest niezgodna z określonymi przez 

Zamawiającego warunkami Zamówienia i winna podlegać odrzuceniu na w/w podstawie 

prawnej.   

 

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

poszczególnych kryteriach oraz punktacji łącznej, poniżej: 

Wykonawca Cena brutto 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

cena (95%) 

Liczba 

zatrudnianych osób 

niepełnosprawnych 

Liczba punktów w 

kryterium 

pozacenowym - 

aspekt społeczny 

(zatrudnienie osób 

niepełnosprawnych) 

– 5 % znaczenia 

RAZEM 

QubusHotel 
Management sp. z 
o.o.  
Ul. Skierniewicka 
18, 53-117 
Wrocław 
NIP: 5992364600 
 

 
139 220,00 zł 

 

95 2 5 100 

UpHOTEL Sp.z 
o.o., ul. Solna 4,  
58-500 Jelenia 
Góra 
NIP: 6112770574 
 

 
139 700,00 zł 

 

94,67 0 0 94,67 

Symposium 
Cracoviense  
Sp. z o.o.,  
ul. Krupnicza 3, 
31-123 Kraków 
NIP: 6762061612 
 

 
196 255,00 zł 

 

67,39 0 0 67,39 

 

III. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybiera ofertę wykonawcy: QubusHotel Management 

sp. z o.o., ul. Skierniewicka 18, 53-117 Wrocław. 

 

Oferta w/w Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała 

największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14 SWZ.  



 

IV. Podpisanie umowy finalizującej postępowanie będzie miało miejsce po dniu 19.07.2021 r. 

w terminie uzgodnionym między stronami.  

 

V. Pouczenie o środkach ochrony prawnej znajduje się w pkt. 19 SWZ. 

 

 

 

                                                                                          


