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Kraków, 22.10.2018 r. 

 
ZNAK: DNO – 3411 – 10/18 

 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
I 

UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

 
 

Na podstawie art. 92 ust. 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 i unieważnieniu postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o numerze ZP 10/2018, którego 

przedmiotem jest dostawa do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych 

oraz różnych mebli i wyposażenia część 2. 

 

 

W części nr 1 zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 

1 w związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 2 zamówienia uznano ofertę:  

 

FORMED sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Żywcu (kod: 34-300) przy ul. Leśnianka 97.  

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 20 pkt. 

Łączna punktacja 80 pkt. 

 

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

z postępowania oferty:  

 

Deltom sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu (kod: 87-100) przy ul. Dekerta 19/8.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego:  
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• Cena – 53 pkt. 

• Rękojmia – 10 pkt. 

Łączna punktacja 63 pkt. 

 

ArjoHuntleigh Polska sp. z o.o., z siedzibą w Komornikach (kod: 62-052) przy ul. Ks. Wawrzyniaka 

2.  

 

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

 

• Cena – 52 pkt. 

• Rękojmia – 10 pkt. 

Łączna punktacja 62 pkt. 

 

Arkadiusza Kułaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe Promedical Arkadiusz Kułak, z siedzibą w Jeleśni (kod: 34-340) pod adresem 

Sopotnia Mała 59.  

 

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

 

• Cena – 40 pkt. 

• Rękojmia – 20 pkt. 

Łączna punktacja 60 pkt. 

 

KLAROMED sp. z o.o., z siedzibą w Sulejówku (kod: 05-070) przy ul. Sobieskiego 123.  

 

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

 

• Cena – 53 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 53 pkt. 

 

Eldor Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku – Białej (kod: 43-300) przy ul. 1 Maja 21.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego:  
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• Cena – 51 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 51 pkt. 

 

INNOW sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Katowicach (kod: 40-763) przy ul. Ustrońskiej 8.  

 

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

 

• Cena – 40 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 40 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 3 zamówienia uznano ofertę:  

 

Anny Lewandowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Prestige-Med Anna 

Lewandowska, z siedzibą w Świeciu (kod: 86-100) przy ul. Sądowej 18A.  

 

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

 

• Cena – 43 pkt. 

• Rękojmia – 30 pkt. 

Łączna punktacja 73 pkt. 

 

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

z postępowania oferta:  

 

Zakładu Techniki Medycznej "TECH-MED." sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (kod: 85-303) przy 

ul. Pięknej 13.  

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 10 pkt. 

Łączna punktacja 70 pkt. 
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Za najkorzystniejszą dla części nr 4 zamówienia uznano ofertę:  

 

Eldor Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku – Białej (kod: 43-300) przy ul. 1 Maja 21. 

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 60 pkt. 

 

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

z postępowania oferty:  

 

Romana Marciniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Lubuskie 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Romar Roman Marciniak, z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej 

(kod: 63-000) przy ul. Kilińskiego 12.  

 

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

 

• Cena – 49 pkt. 

• Rękojmia – 10 pkt. 

Łączna punktacja 59 pkt. 

 

FORMED sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Żywcu (kod: 34-300) przy ul. Leśnianka 97.  

 

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

 

• Cena – 37 pkt. 

• Rękojmia – 20 pkt. 

Łączna punktacja 57 pkt. 

 

KLAROMED sp. z o.o., z siedzibą w Sulejówku (kod: 05-070) przy ul. Sobieskiego 123.  

 

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

 

• Cena – 44 pkt. 
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• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 44 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 5 zamówienia uznano ofertę:  

 

Grażyny Staszewskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą GOGA Grażyna 

Staszewska, z siedzibą w Warszawie (kod: 03-290) przy ul. Podłużnej 28. 

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

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

z postępowania oferty: 

 

ALVO sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Śmiglu (kod: 64-030) przy ul. Południowej 21A.  

 

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

 

• Cena – 44 pkt. 

• Rękojmia – 10 pkt. 

Łączna punktacja 54 pkt. 

 

Plastmet Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Lubaszu (kod: 64-720) przy ul. Chrobrego 1. 

 

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

 

• Cena – 39 pkt. 

• Rękojmia – 10 pkt. 

Łączna punktacja 49 pkt. 

 

        


