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Kraków, dnia 9 października 2020 r.  
ZNAK: DNO – 3411 – 12/20 

 
 
 
 
 

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 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa” – Zamawiający zawiadamia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o znaku ZP 12/2020, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, 

Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych oraz 

różnych mebli i wyposażenia. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 3 zamówienia – uznano ofertę: 

Tomasza Madlewskiego i Krzysztofa Łudzika, prowadzących działalność gospodarczą pod 

firmą Lobby-meble s.c., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-302), przy ul. Pod Fortem 2F. 

 

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 3 wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty: 

 

Andrzeja Piaseckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Piasecki,  

z siedzibą w Chybach (kod: 62-081), przy ul. Migdałowej 8. 

 

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

• Cena – 44 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 84 pkt. 

 

Kamila Bieleckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LUKRUM Kamil Bielecki, 

z siedzibą w Kwidzynie (kod: 82-500), przy ul. Mieszka I 6a. 

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 
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• Cena – 31 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 71 pkt. 

 

Barbary Wróbel prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą ALNAG Barbara Wróbel,  

z siedzibą w Krakowie (kod: 30-206), przy ul. Księcia Józefa 54A. 

 

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

• Cena – 28 pkt. 

• Rękojmia – 30 pkt. 

Łączna punktacja 58 pkt. 

 

Macieja Świdy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H.U EURO – MEDICAL 

Maciej Świda, z siedzibą w Bielsku-Białej (kod: 43-300), przy ul. Ogrodowej 3b. 

 

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

• Cena – 56 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 56 pkt. 

 

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 – 50 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 50 pkt. 

 

TRONUS POLSKA sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 01-237), przy ul. Ordona 2A. 

 

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

• Cena – 8 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 48 pkt. 
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Za najkorzystniejszą – w części nr 6 zamówienia – uznano ofertę: 

Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (kod: 

20-147), przy al. Spółdzielczości Pracy 38. 

 

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 6 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 9 zamówienia – uznano ofertę: 

Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (kod: 

20-147), przy al. Spółdzielczości Pracy 38. 

 

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 9 wpłynęła inna nie podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania 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 – 39 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 39 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 14 zamówienia – uznano ofertę: 

Kamila Bieleckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LUKRUM Kamil Bielecki, 

z siedzibą w Kwidzynie (kod: 82-500), przy ul. Mieszka I 6a. 

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 
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• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 14 wpłynęła inna nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferta: 

 

TRONUS POLSKA sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 01-237), przy ul. Ordona 2A. 

 

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

• Cena – 8 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 48 pkt. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 19 zamówienia – uznano ofertę: 

reha-bed sp. z o.o., z siedzibą w Czeladzi (kod: 41-253), przy ul. Spacerowej 1. 

 

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 19 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 24 zamówienia – uznano ofertę: 

MEBLE – Black Red White sp. z o.o., z siedzibą w Biłgoraju (kod: 23-400), przy ul. Krzeszowskiej 

61. 

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 24 wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  
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z postępowania oferty: 

 

Kamila Bieleckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LUKRUM Kamil Bielecki, 

z siedzibą w Kwidzynie (kod: 82-500), przy ul. Mieszka I 6a. 

 

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

• Cena – 50 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 90 pkt. 

 

TRONUS POLSKA sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 01-237), przy ul. Ordona 2A. 

 

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

• Cena – 13 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 53 pkt. 

 

Andrzeja Piaseckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Piasecki,  

z siedzibą w Chybach (kod: 62-081), przy ul. Migdałowej 8. 

 

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

• Cena – 28 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 28 pkt. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 25 zamówienia – uznano ofertę: 

Kamila Bieleckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LUKRUM Kamil Bielecki, 

z siedzibą w Kwidzynie (kod: 82-500), przy ul. Mieszka I 6a. 

 

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 25 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 
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 Za najkorzystniejszą – w części nr 26 zamówienia – uznano ofertę: 

Kamila Bieleckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LUKRUM Kamil Bielecki, 

z siedzibą w Kwidzynie (kod: 82-500), przy ul. Mieszka I 6a. 

 

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 26 wpłynęła inna nie podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferta: 

 

TRONUS POLSKA sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 01-237), przy ul. Ordona 2A. 

 

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

• Cena – 57 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 97 pkt. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 30 zamówienia – uznano ofertę: 

KRIOMEDPOL sp. z o.o., z siedzibą w Starych Babicach (kod: 05-082), przy ul. Warszawskiej 272. 

 

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 30 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 33 zamówienia – uznano ofertę: 

ASEO PAPER sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowskich Górach (kod: 42-600), przy ul. Czarnohuckiej 3. 

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 
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• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 10 pkt. 

Łączna punktacja 70 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 33 wpłynęła inna nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferta: 

 

TRONUS POLSKA sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 01-237), przy ul. Ordona 2A. 

 

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

• Cena – 13 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 53 pkt. 

 

 


