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Kraków, dnia 23 czerwca 2016 r. 

Znak sprawy: DAO4-350-17/16 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 
 

 Działając na podstawie treści ogłoszenia o konkursie ofert na dostawę szafek 

przyłóżkowych i materacy gąbkowych, niniejszym pismem zawiadamiam o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i 2 przedmiotowego postępowania. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 1 (szafki przyłóżkowe) – została uznana oferta: 

Reha-bed sp. z o.o., z siedzibą w Czeladzi (kod: 41-253), ul. Spacerowa 1. 

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.  

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęła następująca niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu 

z postępowania oferta: 

• METALOWIEC sp. z o.o., z siedzibą w Namysłowie (kod: 46-100), ul. Załucek 

Fabryczna 2.  

Oferta ta uzyskała 55 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 
 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 2 (materace gąbkowe) – została uznana oferta: 

Fabryka Materacy „JANPOL” sp. z o.o., z siedzibą w Orzeszu (kod: 43-180), ul. Cynkowa 

2A. 

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęła następująca niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu 

z postępowania oferta: 

• Przemysława Polaczka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

Z.P.H. METALPOL Przemysław Polaczek, z siedzibą w Łodzi (kod: 91-071), 

ul. Ogrodowa 72/74. 

Oferta ta uzyskała 98 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 
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• Reha-bed sp. z o.o., z siedzibą w Czeladzi (kod: 41-253), ul. Spacerowa 1. 

Oferta ta uzyskała 65 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

• Reha Fund sp. z o.o., z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna (kod: 05-510), ul. 

Jagiellońska 12A. 

Oferta ta uzyskała 64 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

• „RONOMED” sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Wrocławiu (kod: 53-030), ul. 

Przyjaźni 52/1U.  

Oferta ta uzyskała 55 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

• Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. – Wrocław Oddział 

Kraków (kod: 30-149), ul. Balicka 117. 

Oferta ta uzyskała 53 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

• METALOWIEC sp. z o.o., z siedzibą w Namysłowie (kod: 46-100), ul. Załucek 

Fabryczna 2.  

Oferta ta uzyskała 45 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Do Zamawiającego wpłynęła podlegająca odrzuceniu z postępowania oferta: 

• Adama Wasielewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

ADAM WASIELEWSKI Adam Wasielewski W & A, z siedzibą w Gostyniu 

(kod: 63-800), ul. Powstańców Wielkopolskich 47/5. 

 

 


