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Kraków, dnia 30 listopada 2016 r. 

Znak sprawy: DAO4-350-58/16 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

 Działając na podstawie treści ogłoszenia o konkursie ofert na dostawę wyposażenia na 

potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej i Pawilonu nr 4, niniejszym pismem 

zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w pakietach nr 1-5 przedmiotowego 

postępowania. 

 

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

Katarzyny Kaczmarczyk, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą w&w Design 

Katarzyna Kaczmarczyk z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859) przy ul. Pokoju 8A lok. 7.  

Oferta ta uzyskała łącznie 70 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.  

• Cena – 50 pkt.  

• Rękojmia – 0 pkt.  

• Termin dostawy – 20 pkt.  

 

Ponadto do Zamawiającego nie wpłynęły inne niepodlegające wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferty. 

 

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

Katarzyny Kaczmarczyk, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą w&w Design 

Katarzyna Kaczmarczyk z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859) przy ul. Pokoju 8A lok. 7.  

Oferta ta uzyskała 80 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

• Cena – 50 pkt.  

• Rękojmia – 10 pkt.  

• Termin dostawy – 20 pkt.  

 

Ponadto do Zamawiającego nie wpłynęły inne niepodlegające wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferty. 
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Za najkorzystniejszą – w części nr 3 – została uznana oferta: 

Katarzyny Kaczmarczyk, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą w&w Design 

Katarzyna Kaczmarczyk z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859) przy ul. Pokoju 8A lok. 7.  

Oferta ta uzyskała 80 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

• Cena – 50 pkt.  

• Rękojmia – 10 pkt.  

• Termin dostawy – 20 pkt.  

 

Ponadto do Zamawiającego nie wpłynęły inne niepodlegające wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferty. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 4 – została uznana oferta: 

Katarzyny Kaczmarczyk, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą w&w Design 

Katarzyna Kaczmarczyk z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859) przy ul. Pokoju 8A lok. 7.  

Oferta ta uzyskała 80 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

• Cena – 50 pkt.  

• Rękojmia – 10 pkt.  

• Termin dostawy – 20 pkt.  

 

Ponadto do Zamawiającego nie wpłynęły inne niepodlegające wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferty. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 5 – została uznana oferta: 

Marcina Elżbieciaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Elżbieciak 

INSTERMAR z siedzibą w Bystrej (kod: 34-235) pod numerem 604.  

Oferta ta uzyskała łącznie 70 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert: 

• Cena – 50 pkt.  

• Rękojmia – 0 pkt.  

• Termin dostawy – 20 pkt.  

 

Ponadto do Zamawiającego nie wpłynęły inne niepodlegające wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferty. 


