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Kraków, 27.09.2018 r. 

 
 
ZNAK: DNO – 3411 – 9/18 

 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
I 

UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

 
 
 

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

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – dalej „ustawa” – Zamawiający zawiadamia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o numerze ZP 9/2018, którego 

przedmiotem jest dostawa do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych 

oraz różnych mebli i wyposażenia. 

 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 1 zamówienia uznano ofertę:  

 

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

Katarzyna Kaczmarczyk, z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859) przy ul. Pokoju 8a/7.  

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 10 pkt. 

Łączna punktacja 70 pkt. 

 

 

Do Zamawiającego dla części nr 1 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 
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Za najkorzystniejszą dla części nr 2 zamówienia uznano ofertę:  

 

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

Katarzyna Kaczmarczyk, z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859) przy ul. Pokoju 8a/7.  

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 60 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 2 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

W części nr 3 zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 

1 w związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 4 zamówienia uznano ofertę:  

 

Tomasza Madlewskiego i Krzysztofa Łudzika, prowadzących działalność gospodarczą pod 

firmą Lobby-meble s.c., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-302) przy ul. Pod Fortem 2F.  

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

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

z postępowania oferty:  

 

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

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego:  
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• Cena – 42 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 82 pkt. 

 

Stanisława Durbasa, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo 

Transportowo-Produkcyjno-Usługowo Handlowe "POL-STAN" Stanisław Durbas, z siedzibą  

w Krakowie (kod: 30-898) przy ul. Brunona Schulza 8A.  

 

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

 

• Cena – 32 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 72 pkt. 

 

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

Katarzyna Kaczmarczyk, z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859) przy ul. Pokoju 8a/7.  

 

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

 

• Cena – 49 pkt. 

• Rękojmia – 20 pkt. 

Łączna punktacja 69 pkt. 

 

Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (kod: 

20-147) przy al. Spółdzielczości Pracy 38. 

 

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

 

• Cena – 44 pkt. 

• Rękojmia – 10 pkt. 

Łączna punktacja 54 pkt. 

 

Plastmet Sp. z o.o., z siedzibą w Lubaszu (kod: 64-720) przy ul. Chrobrego 1. 

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego:  
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• Cena – 27 pkt. 

• Rękojmia – 10 pkt. 

Łączna punktacja 37 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 5 zamówienia uznano ofertę:  

 

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

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 20 pkt. 

Łączna punktacja 80 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 5 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

W części nr 6 zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 

1 w związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 7 zamówienia uznano ofertę:  

 

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

2. 

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 10 pkt. 

Łączna punktacja 70 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 7 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 
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Za najkorzystniejszą dla części nr 8 zamówienia uznano ofertę:  

 

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

Katarzyna Kaczmarczyk, z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859) przy ul. Pokoju 8a/7.  

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 10 pkt. 

Łączna punktacja 70 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 8 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 9 zamówienia uznano ofertę:  

 

Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (kod: 

20-147) przy al. Spółdzielczości Pracy 38. 

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 60 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 9 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 10 zamówienia uznano ofertę:  

 

Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (kod: 

20-147) przy al. Spółdzielczości Pracy 38. 

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 
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• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 60 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 10 wpłynęła następująca nie podlegająca odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferta:  

 

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

Katarzyna Kaczmarczyk, z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859) przy ul. Pokoju 8a/7.  

 

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

 

• Cena – 40 pkt. 

• Rękojmia – 20 pkt. 

 

Łączna punktacja 60 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 11 zamówienia uznano ofertę:  

 

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

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 11 wpłynęła następująca nie podlegająca odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferta:  

 

Stryker Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 02-822) przy ul. Poleczki 35. 

 

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

 

• Cena – 52 pkt. 

• Rękojmia – 30 pkt. 

Łączna punktacja 82 pkt. 
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Za najkorzystniejszą dla części nr 12 zamówienia uznano ofertę:  

 

Piotra Wojciechowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Natrufarm Piotr 

Wojciechowski, z siedzibą w Dopniewie (kod: 62-070) przy ul. Jaśminowej 12.  

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 20 pkt. 

Łączna punktacja 80 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 12 wpłynęła następująca nie podlegająca odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferta:  

 

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

 

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

 

• Cena – 31 pkt. 

• Rękojmia – 10 pkt. 

Łączna punktacja 41 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 13 zamówienia uznano ofertę:  

 

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

Katarzyna Kaczmarczyk, z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859) przy ul. Pokoju 8a/7.  

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 60 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 13 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 
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W części nr 14 i 15 zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 

1 pkt 1 w związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 16 zamówienia uznano ofertę:  

 

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

Katarzyna Kaczmarczyk, z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859) przy ul. Pokoju 8a/7.  

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 60 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 16 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 17 zamówienia uznano ofertę:  

 

Piotra Dopieralskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Empireum Piotr 

Dopieralski, z siedzibą w Jabłonnej (kod: 05-110) przy ul. Chotomowskiej 30.  

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 60 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 17 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 18 zamówienia uznano ofertę:  

 

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

Katarzyna Kaczmarczyk, z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859) przy ul. Pokoju 8a/7.  
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Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego:  

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 60 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 18 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 19 zamówienia uznano ofertę:  

 

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

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 10 pkt. 

Łączna punktacja 70 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 19 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 20 zamówienia uznano ofertę:  

 

Firmy Wytwórczo – Usługowej Medilab Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku (kod: 15-531) przy ul. 

Niedźwiedziej 60.  

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 60 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 20 wpłynęła następująca nie podlegająca odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferta:  
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Ewy Superaty i Mariusza Martiniego, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą 

Labsystem s.c., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-416) przy ul. Dobrego Pasterza 100.  

 

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

 

• Cena – 48 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 48 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 21 zamówienia uznano ofertę:  

 

Aero – Medika Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 00-924) przy ul. Kopernika 36/40.  

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 10 pkt. 

Łączna punktacja 70 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 21 wpłynęła następująca nie podlegająca odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferta:  

 

Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (kod: 

20-147) przy al. Spółdzielczości Pracy 38. 

 

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

 

• Cena – 44 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 44 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 22 zamówienia uznano ofertę:  

 

Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (kod: 

20-147) przy al. Spółdzielczości Pracy 38. 



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie    
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 012 44-67-500  fax 012 44-67-501 
http://www.zol.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

   
                                                                                                                                                         ISO 9001:2008  
  

 

St
ro

n
a1

1
 

St
ro

n
a1

1
 

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 60 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 22 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 23 zamówienia uznano ofertę:  

 

Ewy Krutul, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Revita Ewa Krutul, z siedzibą  

w Mścicach (kod: 76-031) pod adresem Podamirowo 30.  

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 20 pkt. 

Łączna punktacja 80 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 23 wpłynęły następujące nie podlegające odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferty:  

 

Egerton sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu (kod: 41-811) przy ul. Legnickiej 21. 

 

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

 

• Cena – 31 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 71 pkt. 

 

Adam Jacka Zbrońskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe Real Adam Jacek Zbroński, z siedzibą w Olsztynie (kod: 10-561) przy ul. 

Żołnierskiej 16 p. 805.  

 



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie    
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 012 44-67-500  fax 012 44-67-501 
http://www.zol.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

   
                                                                                                                                                         ISO 9001:2008  
  

 

St
ro

n
a1

2
 

St
ro

n
a1

2
 

 

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

 

• Cena – 39 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 39 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 24 zamówienia uznano ofertę:  

 

Metalowiec Sp. z o.o., z siedzibą w Namysłowie (kod: 46-100) przy ul. Fabrycznej 2. 

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 24 wpłynęły następujące nie podlegające odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferty:  

 

Reha-bed Sp. z o.o., z siedzibą w Czeladzi (kod: 41-253) przy ul. Spacerowej 1. 

 

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

 

• Cena – 59,55 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 99,55 pkt. 

 

Mirosława Czecha, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Czech Mirosław 

Milasystem, z siedzibą w Opolu (kod: 45-523) przy ul. K.I. Gałczyńskiego 9.  

 

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

 

• Cena – 40 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 80 pkt. 
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Stiegelmeyer Sp. z o.o., z siedzibą w Stolnie (kod: 86-121) pod adresem Grubno 63. 

 

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

 

• Cena – 46 pkt. 

• Rękojmia – 20 pkt. 

Łączna punktacja 66 pkt. 

 

W części nr 25 zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 

pkt 1 w związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 26 zamówienia uznano ofertę:  

 

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

Katarzyna Kaczmarczyk, z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859) przy ul. Pokoju 8a/7.  

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 30 pkt. 

Łączna punktacja 90 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 26 wpłynęły następujące nie podlegające odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferty:  

 

Krzysztofa Biedy, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjno-

Usługowo-Handlowa Krzysztof Bieda, z siedzibą w Limanowej (kod: 34-600) przy ul. J. Piłsudskiego 

43.  

 

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

 

• Cena – 47 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 87 pkt. 
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Wiesława Stanuszka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. Anex Wiesław 

Stanuszek, z siedzibą w Tarnowie (kod: 33-100) przy ul. Braci Żmudów 35B.  

 

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

 

• Cena – 45 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 85 pkt. 

 

Stanisława Durbasa, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo 

Transportowo-Produkcyjno-Usługowo Handlowe "POL-STAN" Stanisław Durbas, z siedzibą  

w Krakowie (kod: 30-898) przy ul. Brunona Schulza 8A.  

 

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

 

• Cena – 19 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 59 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 27 zamówienia uznano ofertę:  

 

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

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 30 pkt. 

Łączna punktacja 90 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 27 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

W części nr 28 zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 

pkt 1 w związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
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Za najkorzystniejszą dla części nr 29 zamówienia uznano ofertę:  

 

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

Katarzyna Kaczmarczyk, z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859) przy ul. Pokoju 8a/7.  

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 10 pkt. 

Łączna punktacja 70 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 29 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 30 zamówienia uznano ofertę:  

 

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

Katarzyna Kaczmarczyk, z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859) przy ul. Pokoju 8a/7.  

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 60 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 30 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 31 zamówienia uznano ofertę:  

 

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

Katarzyna Kaczmarczyk, z siedzibą w Katowicach (kod: 40-859) przy ul. Pokoju 8a/7.  

 

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

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 60 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 31 wpłynęła następująca nie podlegająca odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferta:  

 

Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (kod: 

20-147) przy al. Spółdzielczości Pracy 38. 

 

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

 

• Cena – 59,89 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 59,89 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 32 zamówienia uznano ofertę:  

 

Metalowiec Sp. z o.o., z siedzibą w Namysłowie (kod: 46-100) przy ul. Fabrycznej 2. 

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 32 wpłynęła następująca nie podlegająca odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferta:  

 

Reha-bed Sp. z o.o., z siedzibą w Czeladzi (kod: 41-253) przy ul. Spacerowej 1. 

 

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

 

• Cena – 52 pkt. 

• Rękojmia – 40 pkt. 
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Łączna punktacja 92 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 33 zamówienia uznano ofertę: 

 

Ewy Krutul, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Revita Ewa Krutul, z siedzibą  

w Mścicach (kod: 76-031) pod adresem Podamirowo 30.  

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Rękojmia – 20 pkt. 

Łączna punktacja 80 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 33 wpłynęły następujące nie podlegające odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferty:  

 

Adam Jacka Zbrońskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe Real Adam Jacek Zbroński, z siedzibą w Olsztynie (kod: 10-561) przy ul. 

Żołnierskiej 16 p. 805.  

 

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

 

• Cena – 49 pkt. 

• Rękojmia – 0 pkt. 

Łączna punktacja 49 pkt. 

 

Piotra Dopieralskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Empireum Piotr 

Dopieralski, z siedzibą w Jabłonnej (kod: 05-110) przy ul. Chotomowskiej 30.  

 

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

 

• Cena – 23 pkt. 

• Rękojmia – 10 pkt. 

Łączna punktacja 33 pkt. 

 


