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Kraków, dnia 19 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 4 zamówienia – uznano ofertę: 

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

18. 

 

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 4 wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty: 

 

„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 – 46 pkt. 

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

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 96 pkt. 
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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. 

 

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

• Cena – 43 pkt. 

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

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 93 pkt. 

 

„KamOL” Sp. z o.o., z siedzibą w Sierpcu (kod: 09-200), przy ul. Świętokrzyskiej 2a. 

 

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

• Cena – 45 pkt. 

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

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 85 pkt. 

 

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 – 30 pkt. 

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

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 80 pkt. 

 

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 – 43 pkt. 

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

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 78 pkt. 
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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 – 43 pkt. 

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

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 78 pkt. 

 

Cetina sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (kod: 40-750), przy ul. Hierowskiego 68/13. 

 

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

• Cena – 28 pkt. 

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

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 78 pkt. 

 

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 – 16 pkt. 

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

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 51 pkt. 

 


