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Kraków, dnia 27 lipca 2017 r.  
 

ZNAK: DNO – 3411 – 9/17 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 
 

 Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – dalej „ustawa” – Zamawiający zawiadamia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o znaku ZP 9/2017, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie środków 

czyszczących i polerujących. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 2 uznano ofertę: 

 

Barbary Szczepaniec prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Szczepaniec 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PERSPEKTYWA", z siedzibą w Krakowie (kod: 31-812), os. 

Kalinowe 4. 

 

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 2 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu 

z postępowania oferty. 

 
 
 
Za najkorzystniejszą dla części nr 4 uznano ofertę: 

 

Barbary Szczepaniec prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Szczepaniec 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PERSPEKTYWA", z siedzibą w Krakowie (kod: 31-812), os. 

Kalinowe 4. 

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 
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• Cena – 60 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 4 wpłynęły także następujące nie podlegające odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferty: 

 
HENRY KRUSE sp. z o.o., z siedzibą w Kobierzycach(kod: 55-040), Bielany Wrocławskie, ul. 

Kolejowa 3. 

 

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

 

• Cena – 52 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 92 pkt.  
 
 
Olgi Perlińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Olga Perlińska 

„Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G.”, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-226), przy ul. 

Pryzmaty 15. 

 

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

 

• Cena – 46 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 86 pkt. 
 
 
Za najkorzystniejszą dla części nr 5 uznano ofertę: 

 

Urszuli Prochal prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Urszula Prochal Firma 

Handlowo Usługowa PROMED, z siedzibą w Krakowie (kod: 31-711), przy ul. Samozwaniec 33. 

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 
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• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 5 wpłynęły także następujące nie podlegające odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferty: 

 
Piotra Wojtczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą CENTRUM MERCURY 

Piotr Wojtczyk, z siedzibą we Wrocławiu (kod: 51-117), przy ul. Paprotnej 8. 

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

 

• Cena – 54 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 94 pkt. 

 
Olgi Perlińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Olga Perlińska 

„Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G.”, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-226), przy ul. 

Pryzmaty 15. 

 

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

 

• Cena – 48 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 88 pkt. 
 
 

HENRY KRUSE sp. z o.o., z siedzibą w Kobierzycach(kod: 55-040), Bielany Wrocławskie, ul. 

Kolejowa 3. 

 

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

 

• Cena – 37 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 77 pkt.  


