
 

  
       

Kraków, dnia 27 lipca 2020 r. 

Dotyczy: DAO6-230-06/20 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

 

 Działając na podstawie treści ogłoszenia o konkursie ofert na „usługi szkoleniowe realizowane 

przez pielęgniarkę” w ramach projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad 

osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie, niniejszym pismem zawiadamiam 

o wyborze najkorzystniejszej oferty przedmiotowego postępowania. 

 

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

„INNOVASPAL” Przedsiębiorstwa Społecznego Ośrodka Profesjonalizacji Kadr, z siedzibą  

w Warszawie (kod: 02-180), przy al. Krakowskiej 137.  

 

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

• Cena – 50 pkt. 

• Doświadczenie dydaktyczne – 50 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęły następujące niepodlegające wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferty: 

 Urszuli Habdas – Kotulińskiej zamieszkałej w Krakowie (kod: 30-427), przy ul. 

Zagrodzkiego 5/44. 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez 

Zamawiającego: 

• Cena – 35 pkt. 

• Doświadczenie dydaktyczne – 50 pkt. 

Łączna punktacja 85 pkt. 

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęły następujące podlegające wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferty: 

 Wioletty Makieły zamieszkałej w Śledziejowicach pod numerem 260A, 32-020 Wieliczka. 

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

warunków udziału w postępowaniu poprzez niezaoferowanie ceny za realizację przedmiotu 

zamówienia w postępowaniu konkursowym. 

 Iwony Sawina prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Iwona Sawina  

z siedzibą w Krakowie (kod: 30-856), przy ul. Imielnej 3D/11. 



 

  
       

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

warunków udziału w postępowaniu poprzez nieuzupełnienie braków w ofercie w wyznaczonym 

terminie. 

 

 

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

„INNOVASPAL” Przedsiębiorstwa Społecznego Ośrodka Profesjonalizacji Kadr, z siedzibą  

w Warszawie (kod: 02-180), przy al. Krakowskiej 137.  

 

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

• Cena – 50 pkt. 

• Doświadczenie dydaktyczne – 50 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęły następujące podlegające wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferty: 

 Wioletty Makieły zamieszkałej w Śledziejowicach pod numerem 260A, 32-020 Wieliczka. 

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

warunków udziału w postępowaniu poprzez niezaoferowanie ceny za realizację przedmiotu 

zamówienia w postępowaniu konkursowym. 

 

 Iwony Sawina prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Iwona Sawina,  

z siedzibą w Krakowie (kod: 30-856), przy ul. Imielnej 3D/11. 

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

warunków udziału w postępowaniu poprzez nieuzupełnienie braków w ofercie w wyznaczonym 

terminie. 

 

 Edyty Szczurek prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Edyta Szczurek ESZ-

MED, z siedzibą w Krakowie (kod: 30-384), przy ul. Szuwarowej 3/39. 

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

warunków udziału w postępowaniu poprzez nieuzupełnienie braków w ofercie w wyznaczonym 

terminie. 

 

 


