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Kraków, dnia 28 kwietnia 2017 r. 

Znak sprawy: DAO6-350-05/17 

 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 
 

 Działając na podstawie treści ogłoszenia o konkursie ofert na dostawę sprzętu kuchennego, 

niniejszym pismem zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty przedmiotowego postępowania. 

 

W części nr 1 za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta: 

 

Firmy Handlowej ESKOT Kotowicz spółka jawna, z siedzibą w Krakowie (kod: 30-714), ul. 

Stróża Rybna 6.  

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęła następująca niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferta: 

 

 Andrzeja Zubera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHPU ZUBER 

Andrzej Zuber, z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-424), ul. Krakowskiej 29C. 

Oferta ta uzyskała  91 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

 „GAMA – Plawgo & Zawisza – spółka jawna”, z siedzibą w Koszalinie (kod: 75-122), 

przy ul. Szczecińskiej 25A. 

Oferta ta uzyskała 88 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

 Michała Henzela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Michał Henzel 

GASTRO-PACK, z siedzibą w Bodzanowie (kod: 32-020), pod numerem 138. 

Oferta ta uzyskała 85 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

 Ireneusza Łuszczkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Handlowe „UNIGA” Ireneusz Łuszczki, z siedzibą w Rzeszowie 

(kod: 35-310), przy ul. Rejtana 22/98. 

Oferta ta uzyskała 77 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

 Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „BMS” spółka jawna Z. Bielecki, z siedzibą 

w Kwidzyniu (kod: 82-500), przy ul. Staszica 22. 

Oferta ta uzyskała 75 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 
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W części nr 2 za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta: 

 

„GAMA – Plawgo & Zawisza – spółka jawna”, z siedzibą w Koszalinie (kod: 75-122), przy ul. 

Szczecińskiej 25A. 

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęła następująca niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferta: 

 

 Andrzeja Zubera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHPU ZUBER 

Andrzej Zuber, z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-424), ul. Krakowskiej 29C. 

Oferta ta uzyskała  80 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

 Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „BMS” spółka jawna Z. Bielecki, z siedzibą 

w Kwidzyniu (kod: 82-500), przy ul. Staszica 22. 

Oferta ta uzyskała 28 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

 

 

 

 


