
 

Kraków, 9 sierpnia 2021 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

Dot. postępowania: SA-271-54/21 - zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu 

akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 15.09.2021 r.– 1.10.2021 r. – przegląd 

przeprowadzany przez lekarza - 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 odrzuca ofertę wykonawcy: 

Mirosław Kołodziej, ul. Legionistów 10, 21-002 Panieńszczyzna – Wykonawca złożył 

ofertę na formularzu ofertowym dla postępowania SA-271-48/21, które to postępowanie 

dotyczyło innego zakresu zamówienia i zostało zakończone 13.07.2021 r. Oferta ta nie 

dotyczy niniejszego postępowania tj. SA-271-54/21 i nie może być brana pod uwagę.  

W związku z powyższym koniecznym jest jej odrzucenie 

II. Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części nr 1 albowiem nie złożono żadnej 

oferty na tą część postępowania.  

III. Zestawienie wszystkich złożonych ofert w pozostałych częściach tj. części nr 2 i 3  

wraz z przyznaną liczbą punktów poniżej: 

Część 2  

Elżbieta Dziubińska-Kolender,  
ul. M. Zientary-Malewskiej 3/6, 10-301 Olsztyn 

cena brutto osobodnia  1749 zł  

liczba pkt w kryterium cena (100%) 100 

 

Część 3 

Eligiusz Bogdanowicz, ul. Spacerowa 10,  
46-022 Kępa 

cena brutto osobodnia  2000 zł  

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

Marian Ciążyński Specjalistyczna Praktyka 
Lekarska, ul. Lechonia 1, 31-234 

cena brutto osobodnia  1650 zł 

liczba pkt w kryterium cena (100%) 100 

Jerzy Kulikowski Chirurgia Ogólna i Naczyniowa 
ul. Ciechocińska 18 A, 30-433 Kraków 

cena brutto osobodnia  1800 zł 

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

 

 



 

IV. Mając na względzie zapisy rozdziału III SIWZ dotyczące liczby wybieranych ofert, jako 

najkorzystniejsze w poszczególnych częściach wybrane zostają oferty wykonawców: 

 

Część 2 - Elżbieta Dziubińska-Kolender, ul. M. Zientary-Malewskiej 3/6, 10-301 

Olsztyn 

 

Część 3: 

Marian Ciążyński Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Lechonia 1, 31-234 

Jerzy Kulikowski Chirurgia Ogólna i Naczyniowa, ul. Ciechocińska 18 A, 30-

433  Kraków 

 

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

między stronami. 

 

 

Z upoważnienia Dyrektora 
Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

           

 

 

 

 

 

 


