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Kraków, dnia 2 marca 2021 r. 

Dotyczy: DNO-230-01/21 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

 

 Działając na podstawie treści ogłoszenia o konkursie ofert na dostawę sprzętu 

rehabilitacyjnego za kwotę 36.918,00 zł brutto, niniejszym pismem zawiadamiam o wyborze 

najkorzystniejszej oferty przedmiotowego postępowania. 

 

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

HAS-MED Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej (kod: 43-300), przy ul. Młyńskiej 20. 

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęły następujące niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferty: 

 Romana Marciniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Lubuskie 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR” Roman Marciniak, z siedzibą w Środzie 

Wielkopolskiej (kod: 63-000), przy ul. Kilińskiego 12.  

Oferta ta uzyskała 92 punkty według przyjętego kryteriów oceny ofert. 

 Piotra Kepela, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Kepel ARTRO-

MED. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Usługi Rehabilitacyjne, z siedzibą  

w Krakowie (kod: 63-000), przy ul. Saskiej 9/5.  

Oferta ta uzyskała 55 punkty według przyjętego kryteriów oceny ofert. 

 REHA FUND sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 03-310), przy ul. Staniewickiej 14.  

Oferta ta uzyskała 51 punkty według przyjętego kryteriów oceny ofert. 

 Macieja Świdy, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. EURO – 

MEDICAL Maciej  Świda, z siedzibą w Żywcu (kod: 34-300), przy ul. Fabrycznej 19.  

Oferta ta uzyskała 41 punkty według przyjętego kryteriów oceny ofert. 

 Dawida Kaźmierskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIZJOMED 

Dawid Każmierski, z siedzibą w Lipsku (kod: 27-300), przy ul. Kościuszki 4.  

Oferta ta uzyskała 41 punkty według przyjętego kryteriów oceny ofert. 
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Do Zamawiającego wpłynęła następująca podlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu z postępowania 

oferta: 

 AKSON Padjasek-Krysowski sp. j., z siedzibą w Świętochłowicach (kod: 41-600), przy ul. 

Polnej 73.  

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

zaoferowanie ilości wózków inwalidzkich niższej od ilości wywoławczej. 

 

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

ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Komornikach (kod: 62-052), przy ul. Ks. 

Wawrzyniaka 2. 

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęła następująca niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferta: 

 Romana Marciniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Lubuskie 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR” Roman Marciniak, z siedzibą w Środzie 

Wielkopolskiej (kod: 63-000), przy ul. Kilińskiego 12.  

Oferta ta uzyskała 80 punkty według przyjętego kryteriów oceny ofert. 

 

Do Zamawiającego wpłynęła następująca podlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu z postępowania 

oferta: 

 Dawida Kaźmierskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIZJOMED 

Dawid Każmierski, z siedzibą w Lipsku (kod: 27-300), przy ul. Kościuszki 4.  

Oferta ta uzyskała 0 punkty według przyjętego kryteriów oceny ofert, z uwagi na zaoferowanie 

materaca przeciwodleżynowego nieodpowiadającego wymaganiom Zamawiającego. 

 

 

Z poważaniem 


