
 
Kraków, 6 lipca 2020 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

Znak sprawy: SZP-271-7/20 – zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych  

w szpitalach w ramach projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa 

opieki”, nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie 29-31.07.2020 - 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 

PZP informuje co następuje: 

I. Do upływu terminu składania ofert za pośrednictwem Epuap, z wykorzystaniem formularza do 

komunikacji („inne”) wpłynął do Zamawiającego plik od następującego wykonawcy: 

 Anna Hyży-Topolewska Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Miejscu 

Wezwania, ul. Jastruna 12, 81-198 Suchy Dwór – próba otwarcia przesłanego pliku po jego 

wcześniejszej deszyfracji generuje w komunikat: 

o W programie Szafir: „wskazany plik nie zawiera podpisów” 

o W programie proCertum SmirtSign: „plik (…) nie jest poprawnym plikiem 

podpisu” 

 Zatem w związku z brakiem możliwości zapoznania się z treścią wskazanego pliku, nie może 

być on potraktowany jako skutecznie wniesiona ofert.  

 

II. Zestawienie złożonych oferta, wraz z przyznaną liczbą poniżej: 

1 Marek Paździor Ul. Reymonta 20, 20 -432 Lublin 

cena brutto za osobodzień 1 790,00 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto za 
osobodzień (100%) 88,83 

2 Krystian Oleszczyk Ul. Solskiego 75, 42 -609 Tarnowskie Góry 

cena brutto za osobodzień 1 590,00 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto za 
osobodzień (100%) 100,00 

3 
Marek Pietruszka Indywidualna Specjalistyczna Praktyka 

Lekarska Lek. Marek Pietruszka Ul. Królewiecka 146,  
82 -300 Elbląg 

cena brutto za osobodzień 2 000,00 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto za 
osobodzień (100%) 79,50 

4 
Dr med. Stanisław Ostrowski Ul. Kościuszki 5,  

24-300 Opole Lubelskie 

cena brutto za osobodzień 1 689,00 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto za 
osobodzień (100%) 94,14 

 



 
 

III. Mając na względzie powyższe i zapisy pkt III.3 SIWZ, jako najkorzystniejsze wybrane zostają oferty 

następujących wykonawców:   

1) Krystian Oleszczyk Ul. Solskiego 75, 42 -609 Tarnowskie Góry 

2) Dr med. Stanisław Ostrowski Ul. Kościuszki 5, 24-300 Opole Lubelskie 

 

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

stronami.  

 

 

Z upoważnienia Dyrektora 
Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

                                                                                                                                      


