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Kraków, dnia 17 maja 2016 r. 

Znak sprawy: DAO4-350-07/16 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 
 

 Działając na podstawie treści ogłoszenia o konkursie ofert na dostawę urządzeń 

kuchennych, niniejszym pismem zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty  

w częściach nr 1-5 przedmiotowego postępowania. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 1 – została uznana oferta: 

Barbary Puć prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Puć 

UNIGASTRO, z siedzibą we Wrocławie (kod: 50-514), ul. Międzyleska 6C.  

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.  

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęły następujące niepodlegające wykluczeniu lub 

odrzuceniu z postępowania oferty: 

• Zbigniewa Plawgo i Krzysztofa Zawisza prowadzących działalność 

gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „GAMA – Plawgo & 

Zawisza – spółka jawna”, z siedzibą w Koszalinie (kod: 75-122), ul. Szczecińska 

25A.  

Oferta ta uzyskała 99 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

• Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „BMS” sp. j. Dorota Bielecka  

i Zbigniew Bielecki, z siedzibą w Kwidzyniu (kod: 82-500), przy ul. Staszica 22. 

Oferta ta uzyskała 99 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

• Firmy Handlowej ESKOT Kotowicz – sp. j., z siedzibą w Krakowie (kod: 30-

714), ul. Stróża Rybna 6. 

Oferta ta uzyskała 93 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 
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• Michała Henzela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Michał 

Henzel GASTRO-PACK, z siedzibą w Wieliczce (kod: 32-020), Bodzanów 138. 

Oferta ta uzyskała 84 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Do Zamawiającego nie wpłynęła inna niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferta. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 2 – została uznana oferta: 

Barbary Puć prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Puć 

UNIGASTRO, z siedzibą we Wrocławie (kod: 50-514), ul. Międzyleska 6C.  

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.  

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęły następujące niepodlegające wykluczeniu lub 

odrzuceniu z postępowania oferty: 

• Zbigniewa Plawgo i Krzysztofa Zawisza prowadzących działalność 

gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „GAMA – Plawgo & 

Zawisza – spółka jawna”, z siedzibą w Koszalinie (kod: 75-122), ul. Szczecińska 

25A.  

Oferta ta uzyskała 99 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

• Firmy Handlowej ESKOT Kotowicz – sp. j., z siedzibą w Krakowie (kod: 30-

714), ul. Stróża Rybna 6. 

Oferta ta uzyskała 95 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

• Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „BMS” sp. j. Dorota Bielecka  

i Zbigniew Bielecki, z siedzibą w Kwidzyniu (kod: 82-500), przy ul. Staszica 22. 

Oferta ta uzyskała 90 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Do Zamawiającego nie wpłynęła inna niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferta. 
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Za najkorzystniejszą – w części nr 3 – została uznana oferta: 

Zbigniewa Plawgo i Krzysztofa Zawisza prowadzących działalność gospodarczą  

w formie spółki cywilnej pod nazwą „GAMA – Plawgo & Zawisza – spółka jawna”,  

z siedzibą w Koszalinie (kod: 75-122), ul. Szczecińska 25A.  

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.  

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęły następujące niepodlegające wykluczeniu lub 

odrzuceniu z postępowania oferty: 

• DESPOL sp. z o.o., z siedzibą w Piasecznie (kod: 05-500), ul. Raszyńska 13.  

Oferta ta uzyskała 60 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Do Zamawiającego nie wpłynęła inna niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferta. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 4 – została uznana oferta: 

DESPOL sp. z o.o., z siedzibą w Piasecznie (kod: 05-500), ul. Raszyńska 13. 

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.  

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęły następujące niepodlegające wykluczeniu lub 

odrzuceniu z postępowania oferty: 

• Zbigniewa Plawgo i Krzysztofa Zawisza prowadzących działalność 

gospodarczą  

w formie spółki cywilnej pod nazwą „GAMA – Plawgo & Zawisza – spółka 

jawna”, z siedzibą w Koszalinie (kod: 75-122), ul. Szczecińska 25A.  

Oferta ta uzyskała 93 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

• Andrzeja Zubera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHPU 

ZUBER Andrzej Zuber, z siedzibą we Wrocławie (kod: 50-424), ul. Krakowska 

29C.  

Oferta ta uzyskała 79 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.  
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Do Zamawiającego nie wpłynęła inna niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferta. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 5 – została uznana oferta: 

Zbigniewa Plawgo i Krzysztofa Zawisza prowadzących działalność gospodarczą  

w formie spółki cywilnej pod nazwą „GAMA – Plawgo & Zawisza – spółka jawna”,  

z siedzibą w Koszalinie (kod: 75-122), ul. Szczecińska 25A.  

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.  

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęły następujące niepodlegające wykluczeniu lub 

odrzuceniu z postępowania oferty: 

• Michała Henzela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Michał 

Henzel GASTRO-PACK, z siedzibą w Wieliczce (kod: 32-020), Bodzanów 138. 

Oferta ta uzyskała 99 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

• Firmy Handlowej ESKOT Kotowicz – sp. j., z siedzibą w Krakowie (kod: 30-

714), ul. Stróża Rybna 6. 

Oferta ta uzyskała 86 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

• Andrzeja Zubera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHPU 

ZUBER Andrzej Zuber, z siedzibą we Wrocławie (kod: 50-424), ul. Krakowska 

29C.  

Oferta ta uzyskała 74 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.  

 

• Agnieszki Zuber prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą 

ESTRAMO Agnieszka Zuber, z siedzibą w Bochni (kod: 32-700), ul. Oracka 59. 

Oferta ta uzyskała 0 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert, z uwagi na 

zaoferowanie kwoty wyższej od opublikowanej najkorzystniejszej pod względem ceny 

oferty z I etapu postępowania konkursowego. 

 


