
  

Kraków, 21 listopada 2022 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA  

 

Sprawa nr: SZP-271-4/22 - Przygotowanie do druku, druk i dostawa broszur do szpitali w ramach 

projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Informacja o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty   

 

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 następujące oferty:  

 

1) Poligrafia BRO-KAL s.c. Marcin Kaleta, Agnieszka Brożyna Mąchocice Kapitulne, 

ul. Dolna 69, 26-001 Masłów, NIP: 6572241587 – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy 

PZP gdyż została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie innych 

dokumentów.  

 

Uzasadnienie  

Z uwagi na wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia (spółka cywilna) 

Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia oświadczenia, z którego wynika, które usługi 

wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust 4 ustawy PZP). Oświadczenia to nie zostało, 

bowiem złożone wraz z ofertą. Do upływu terminu wskazanego w wezwaniu nie wpłynęły do 

Zamawiającego żadne dokumenty. W związku z jednorazowym charakterem wezwania do 

uzupełniania dokumentów nie ma możliwości jego ponowienia. Z kolei brak przedłożenia 

w przewidzianym terminie niniejszego oświadczenia stanowi podstawę do odrzucenia oferty 

Wykonawcy na wskazanej podstawie prawnej.  

 

 



  

2) Drukarnia SIL-VEG-DRUK s.c. Pawelak J., Pełka D., Śmich D., ul. Niegolewskich 12 42-

700 Lubliniec, NIP: 5751609767 – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy PZP gdyż 

została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie innych 

dokumentów lub oświadczeń.  

 

Uzasadnienie  

Z uwagi na wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia (spółka cywilna) 

Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia oświadczenia, z którego wynika, które usługi 

wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust 4 ustawy PZP). Oświadczenia to nie zostało, 

bowiem złożone wraz z ofertą. Do upływu terminu wskazanego w wezwaniu nie wpłynęły do 

Zamawiającego żadne dokumenty. W związku z jednorazowym charakterem wezwania do 

uzupełniania dokumentów nie ma możliwości jego ponowienia. Z kolei brak przedłożenia 

w przewidzianym terminie niniejszego oświadczenia stanowi podstawę do odrzucenia oferty 

Wykonawcy na wskazanej podstawie prawnej.  
 

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

w poszczególnych kryteriach oraz punktacji łącznej, poniżej: 

Wykonawca 
(nazwa) 

cena brutto 

Liczba 
zatrudnionych osób 

z orzeczonym 
stopniem 

niepełnosprawności 

Liczba 
punktów w 

kryterium cena 
(95%) 

Liczba punktów w 
kryterium aspekt 

społeczny 
(zatrudnienie osób 

niepełnosprawnych) 
(5%) 

RAZEM 

Zapol Sobczyk 
Spółka 
Komandytowa 
al. Piastów 42,  
71-062 Szczecin 
NIP: 8520509412 

65 362,50 zł 2 88,88 5 93,88 

Pracownia C&C 
Sp. z o.o.,  
ul. Porannej Bryzy 
33, 03-284 
Warszawa 
NIP: 1181682020 

79 222,50 zł 0 73,33 0 73,33 

Diadal Group 
Mateusz Pasierbek 
ul. Winogronowa 
17, 05-831 Rozalin 
NIP: 5342559888 

79 275,00 zł 0 73,28 0 73,28 

Poligrafia Not 
Piotr Wierzbiński, 
Sonina 285B,  
37-100 Łańcut 
NIP: 8151648513 

61 150,00 zł 0 95 0 95,00 

 

 

 



  

UNIDRUK  
sp. z ograniczoną 
odpowiedzialności
ą spółka 
komandytowa,  
ul. Bronowicka 
117, 30-121 
Kraków 
NIP: 6772373106 

64 743,00 zł 1 89,73 2 91,73 

Firma Handlowa 
REMI Adam 
Krokowski 
ul. Strażacka 35, 
43-382 Bielsko-
Biała 
NIP: 5470164138 

70 749,60 zł 2 82,11 5 87,11 

 

III. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybiera ofertę wykonawcy: Poligrafia Not Piotr 

Wierzbiński, Sonina 285B, 37-100 Łańcut, NIP: 8151648513. Oferta w/w Wykonawcy 

spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę 

punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych SWZ.  

 

IV. Podpisanie umowy finalizującej postępowanie będzie miało miejsce po dniu 28 listopada 

2022 r. w terminie uzgodnionym między stronami. 

 

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

 

 

 

 

Z upoważnienia 

p.o. dyrektor Michała Bedlickiego 

 

 

 

 

 


