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Kraków, 10.08.2018 r. 

 
 
ZNAK: DNO – 3411 – 6/18 

 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

 
 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – dalej „ustawa” – Zamawiający zawiadamia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o numerze ZP 6/2018, którego przedmiotem jest 

dostawa do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu 

medycznego. 

 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 1 zamówienia uznano ofertę:  

 

Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego Anmar sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Tychach (kod: 

43-100) przy ul. Strefowej 22. 

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego:  

 

• Cena – 60 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt.  

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

 

Do Zamawiającego dla części nr 1 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 
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Za najkorzystniejszą dla części nr 2 zamówienia uznano ofertę:  

 

Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A., z siedzibą w Toruniu (kod: 87-100) przy ul. 

Żółkiewskiego 20/26. 

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego:  

 

• Cena – 60 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt.  

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

 

Do Zamawiającego dla części nr 2 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 3 zamówienia uznano ofertę:  

 

Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego Anmar sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Tychach (kod: 

43-100) przy ul. Strefowej 22. 

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego:  

 

• Cena – 60 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt.  

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

 

Do Zamawiającego dla części nr 3 wpłynęła także następująca nie podlegająca odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferta: 

 

Sinmed sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach (kod: 44-100) przy ul. Toszeckiej 6. 

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego:  
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• Cena – 58 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt.  

Łączna punktacja 98 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 3 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 4 zamówienia uznano ofertę:  

 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. – Wrocław oddział Kraków, z siedzibą w Krakowie 

(kod: 30-149) przy ul. Balickiej 117. 

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego:  

 

• Cena – 60 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt.  

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

 

Do Zamawiającego dla części nr 4 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 5 zamówienia uznano ofertę:  

 

Abook sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 04-985) przy ul. Brzostowskiej 22. 

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego:  

 

• Cena – 47 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt.  

• Termin dostawy – 10 pkt. 

• Dopuszczenie do kontaktu z żywnością (poz. 1 – 4) – 5 pkt. 
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• Przebadanie na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 (poz. 1 – 4) – 0 pkt. 

• Poziom AQL (poz. 4) – 10 pkt. 

Łączna punktacja 82 pkt. 

 

 

Do Zamawiającego dla części nr 5 wpłynęła także następująca nie podlegająca odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferta: 

 

Mercator Medical S.A., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-327) przy ul. H. Modrzejewskiej 30. 

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego:  

 

• Cena – 50 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt.  

• Termin dostawy – 10 pkt. 

• Dopuszczenie do kontaktu z żywnością (poz. 1 – 4) – 10 pkt. 

• Przebadanie na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 (poz. 1 – 4) – 0 pkt. 

• Poziom AQL (poz. 4) – 0 pkt. 

Łączna punktacja 80 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 5 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 


