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Kraków, dnia 13 listopada 2020 r.  
 

ZNAK: DNO – 3411 – 17/20 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
I O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

 
 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 i unieważnieniu postępowania w postępowaniu o znaku ZP 

17/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do Miejskiego Centrum 

Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie 

wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 1 – uznano ofertę: 

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „ANMAR” sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Tychach (kod: 

43-100), przy ul. Strefowej 22. 

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

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

z postępowania oferty. 

 

 

W części nr 2 zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 

1 w związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 3 – uznano ofertę: 

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „ANMAR” sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Tychach (kod: 

43-100), przy ul. Strefowej 22. 
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Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

 

• Cena – 60 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 3 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

 

W części nr 4 zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 

1 w związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 5 – uznano ofertę: 

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „ANMAR” sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Tychach (kod: 

43-100), przy ul. Strefowej 22. 

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

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

z postępowania oferty. 

 

 

W części nr 6 zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 

1 w związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

W części nr 7 zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 

1 w związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
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Za najkorzystniejszą – w części nr 8 – uznano ofertę: 

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „ANMAR” sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Tychach (kod: 

43-100), przy ul. Strefowej 22. 

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 8 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 9 – uznano ofertę: 

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „ANMAR” sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Tychach (kod: 

43-100), przy ul. Strefowej 22. 

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

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

z postępowania oferty. 

 


