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Kraków, dnia 14 października 2020 r.  
ZNAK: DNO – 3411 – 15/20 

 
 
 
 
 

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 15/2020, prowadzonym w trybie 

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

Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków ochrony indywidualnej 

oraz wyrobów medycznych i sprzętu medycznego. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 1 zamówienia – uznano ofertę: 

ABOOK Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 04-985), przy ul. Brzostowskiej 22. 

 

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

• Cena – 49 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 30 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 99 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 1 wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty: 

 

Ronomed Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą we Wrocławiu (kod: 53-030), przy ul. Przyjaźni 52/1U. 

 

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

• Cena – 50 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 15 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 85 pkt. 

 

ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Zabrzu (kod: 41-808), przy ul. Pod Borem 

18. 
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Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 45 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 15 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 80 pkt. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 2 zamówienia – uznano ofertę: 

BATIST Medical Polska Sp. z o.o, z siedzibą w Katowicach (kod: 40-486), przy ul. Kolistej 25. 

 

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

• Cena – 60 pkt. 

• Termin płatności – 40 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

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

z postępowania oferty: 

 

Barbary Stańczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą NEOMED, z siedzibą  

w Piasecznie (kod: 05-501), przy ul. Kajki 18. 

 

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

• Cena – 59 pkt. 

• Termin płatności – 40 pkt. 

Łączna punktacja 99 pkt. 

 

„MEDICA” J. Chodacki, A. Misztal, Sp. j., z siedzibą w Lubinie (kod: 59-300), pry ul. Przemysłowej 

4A. 

 

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

• Cena – 57 pkt. 

• Termin płatności – 40 pkt. 

Łączna punktacja 97 pkt. 

 

ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Zabrzu (kod: 41-808), przy ul. Pod Borem 

18. 
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Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 48 pkt. 

• Termin płatności – 40 pkt. 

Łączna punktacja 88 pkt. 

 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. Wrocław, Oddział Kraków, z siedzibą  

w Krakowie (kod: 30-149), przy ul. Balickiej 117. 

 

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

• Cena – 36 pkt. 

• Termin płatności – 40 pkt. 

Łączna punktacja 76 pkt. 

 

Przedsiębiorstwa Odzieżowego MODUS S.A., z siedzibą w Bydgoszczy (kod: 85-738) przy ul. K. 

Szajnochy 11. 

 

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

• Cena – 36 pkt. 

• Termin płatności – 40 pkt. 

Łączna punktacja 76 pkt. 

 

Barbary Szczepaniec prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą BARBARA 

SZCZEPANIEC PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PERSPEKTYWA", z siedzibą  

w Krakowie (kod: 31-812), na os. Kalinowym 4. 

 

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

• Cena – 31 pkt. 

• Termin płatności – 40 pkt. 

Łączna punktacja 71 pkt. 

 

„POLMIL” Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Bydgoszczy (kod: 85-758) przy ul. Przemysłowej 8B. 

 

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

• Cena – 30 pkt. 

• Termin płatności – 40 pkt. 

Łączna punktacja 70 pkt. 
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Mariusza Kurczewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "PIWI FEMMA" 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE Mariusz Kurczewski, z siedzibą w Łodzi 

(kod: 90-203), przy ul. Pomorskiej 41. 

 

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

• Cena – 29 pkt. 

• Termin płatności – 40 pkt. 

Łączna punktacja 69 pkt. 

 

Dariusza Całki prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ALA" DARIUSZ CAŁKA, z siedzibą w Olsztynie (kod: 

10-407), przy ul. Lubelskiej 30. 

 

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

• Cena – 28 pkt. 

• Termin płatności – 40 pkt. 

Łączna punktacja 68 pkt. 

 

RONOMED sp. z o.o. sp. k., z siedzibą we Wrocławiu (kod: 53-030), przy ul. Przyjaźni 52/1U. 

 

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

• Cena – 27 pkt. 

• Termin płatności – 40 pkt. 

Łączna punktacja 67 pkt. 

 

Dorotą Pusty prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ZDRÓWKO DOROTA PUSTY,  

z siedzibą w Łodzi (kod: 91-365), przy ul. Brzoskwiniowej 52B. 

 

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

• Cena – 27 pkt. 

• Termin płatności – 40 pkt. 

Łączna punktacja 67 pkt. 

 

Bogusławy i Zbigniewa Nowak, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą P.P.U.H. 

„PAOLA” s.c., z siedzibą w Radomiu (kod: 26-600), przy al. Wojska Polskiego 56. 
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Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 10 pkt. 

• Termin płatności – 40 pkt. 

Łączna punktacja 50 pkt. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 5 zamówienia – uznano ofertę: 

BTL Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 02-239), przy ul. Leonidasa 49. 

 

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

• Cena – 50 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 30 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

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

z postępowania oferty: 

 

SINMED sp. z o.o., z siedzibą w Przyszowicach (kod: 44-178), przy ul. Granicznej 32b. 

 

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

• Cena – 36 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 30 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 86 pkt. 

 

Dariusza Całki prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ALA" DARIUSZ CAŁKA, z siedzibą w Olsztynie (kod: 

10-407), przy ul. Lubelskiej 30. 

 

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

• Cena – 36 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 15 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 71 pkt. 
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Za najkorzystniejszą – w części nr 7 zamówienia – uznano ofertę: 

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 – 60 pkt. 

• Termin płatności – 40 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 7 wpłynęła inna nie podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferta: 

 

CMS Polska sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (kod: 35-105), przy ul. Boya-Żeleńskiego 25c. 

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

• Cena – 38 pkt. 

• Termin płatności – 40 pkt. 

Łączna punktacja 78 pkt. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 8 zamówienia – uznano ofertę: 

RONOMED sp. z o.o. sp. k., z siedzibą we Wrocławiu (kod: 53-030), przy ul. Przyjaźni 52/1U. 

 

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

• Cena – 39 pkt. 

• Rękojmia – 20 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 79 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 8 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 – 40 pkt. 
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• Rękojmia – 0 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 60 pkt. 

 

 

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

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 – 60 pkt. 

• Termin płatności – 40 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 9 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 10 zamówienia – uznano ofertę: 

Barbary Szczepaniec prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą BARBARA 

SZCZEPANIEC PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PERSPEKTYWA", z siedzibą  

w Krakowie (kod: 31-812), na os. Kalinowym 4. 

 

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

• Cena – 40 pkt. 

• Rękojmia – 10 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 70 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 10 wpłynęła inna nie podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferta: 

 

Katarzyny Kaczmarczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą W&W DESIGN 

KATARZYNA KACZMARCZYK, z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859), przy ul. Pokoju 8A/7. 

 

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

• Cena – 28 pkt. 
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• Rękojmia – 20 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 68 pkt. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 11 zamówienia – uznano ofertę: 

Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze (kod: 65-066), 

przy ul. Żeromskiego 10/4. 

 

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

• Cena – 40 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 60 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 11 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 12 zamówienia – uznano ofertę: 

Grzegorza Mazurka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 4-med GRZEGORZ 

MAZUREK, z siedzibą w Krakowie (kod: 31-422), przy ul. Powstańców 50/9. 

 

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

• Cena – 24 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 84 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 12 wpłynęła inna nie podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferta: 

 

Michała Włodarczyka i Marcina Wielocha, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą 

foxfoto s.c., z siedzibą w Łodzi (kod: 94-227), przy ul. Rąbieńskiej 18. 

 

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

• Cena – 40 pkt. 
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• Rękojmia – 10 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 80 pkt. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 13 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 – 40 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 13 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 14 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 – 40 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 14 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 16 zamówienia – uznano ofertę: 

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: 



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, 
Przewlekle Niepełnosprawnych 
oraz Niesamodzielnych w Krakowie 
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 12 44-67-500  fax 12 44-67-501 
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

 
 
 
 

       

• Cena – 34 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 94 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 16 wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty: 

 

RONOMED sp. z o.o. sp. k., z siedzibą we Wrocławiu (kod: 53-030), przy ul. Przyjaźni 52/1U. 

 

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

• Cena – 32 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 92 pkt. 

 

Katarzyny Kaczmarczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą W&W DESIGN 

KATARZYNA KACZMARCZYK, z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859), przy ul. Pokoju 8A/7. 

 

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

• Cena – 40 pkt. 

• Rękojmia – 10 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 70 pkt. 

 

Piotra Kepela prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kepel ARTRO-MED 

Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego, Usługi Rehabilitacyjne, z siedzibą w Krakowie (kod: 30-

715), przy ul. Saskiej 9/5. 

 

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

• Cena – 36 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 56 pkt. 

 

 

 



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, 
Przewlekle Niepełnosprawnych 
oraz Niesamodzielnych w Krakowie 
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 12 44-67-500  fax 12 44-67-501 
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

 
 
 
 

       

Za najkorzystniejszą – w części nr 17 zamówienia – uznano ofertę: 

Piotra Kepela prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kepel ARTRO-MED 

Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego, Usługi Rehabilitacyjne, z siedzibą w Krakowie (kod: 30-

715), przy ul. Saskiej 9/5. 

 

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

• Cena – 40 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 17 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 18 zamówienia – uznano ofertę: 

Katarzyny Kaczmarczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą W&W DESIGN 

KATARZYNA KACZMARCZYK, z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859), przy ul. Pokoju 8A/7. 

 

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

• Cena – 40 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 18 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 


