
 

  
       

Kraków, dnia 17 lipca 2019 r. 

Dotyczy: DAO4-272-16/19 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

i unieważnieniu postępowania  
 
 

 Działając na podstawie treści ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na 

„dostawę do Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie leków, 

opatrunków, środków dezynfekcyjnych i innych materiałów na 

potrzeby: szkoleń indywidualnych i placówki dziennej opieki”  

w ramach projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych  

i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Zakładzie Opiekuńczo – 

Leczniczym w Krakowie dofinansowanego ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 

usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz 

interwencja kryzysowa - zit, niniejszym pismem zawiadamiam o wyborze 

najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania przedmiotowego 

postępowania. 

 

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

Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A., z siedzibą we 

Wrocławiu (kod: 50-543), ul. Widna 4, Oddział w Krakowie, ul. Balicka 

117.  
 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych 

przez Zamawiającego: 

• Cena – 90 pkt. 

• Termin realizacji zamówienia – 10 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego nie wpłynęły inne niepodlegające odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferty. 

 

W części nr 2 zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie 
w związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu. 
 

W części nr 3 zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie 
w związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu. 



 

  
       

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

Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A., z siedzibą we 

Wrocławiu (kod: 50-543), ul. Widna 4, Oddział w Krakowie, ul. Balicka 

117.  
 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych 

przez Zamawiającego: 

• Cena – 90 pkt. 

• Termin realizacji zamówienia – 10 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego nie wpłynęły inne niepodlegające odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferty. 

 

 

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

MERCATOR MEDICAL S.A., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-327),  

ul. Heleny Modrzejewskiej 30.  
 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych 

przez Zamawiającego: 

• Cena – 70 pkt. 

• Termin realizacji zamówienia – 10 pkt. 

• Dopuszczenie do kontaktu z żywności – 10 pkt. 

• Siła zrywu wpływająca na odporność rękawicy na zerwanie – 10 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego nie wpłynęły inne niepodlegające odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferty. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 6 – została uznana oferta: 

Mirosława Opiela prowadzącego działalność gospodarczą pod 

nazwą GOMI Mirosław Opiela, z siedzibą w Limanowej (kod: 34-600), 

ul. Jabłoniecka 10.  
 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych 

przez Zamawiającego: 

• Cena – 90 pkt. 

• Termin realizacji zamówienia – 10 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 



 

  
       

Do Zamawiającego nie wpłynęły inne niepodlegające odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferty. 

 

W części nr 7 zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie 

w związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu. 

 

Z poważaniem 

 


