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Znak sprawy: DAO4-350-08/16 
 
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 
 

 Działając na podstawie treści ogłoszenia o konkursie ofert na: udzielanie świadczeń 

zdrowotnych z zakresu zawodów: lekarza, pielęgniarki, psychologa i fizjoterapeuty niniejszym 

pismem zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Za najkorzystniejszą w części nr 1 została uznana oferta: 

 

Andrzeja Jana Iskrzyckiego prowadzącego Indywidualną Specjalistyczną 

Praktykę Lekarską, z siedzibą w Krakowie (kod: 30-389) przy ul. Komuny Paryskiej 25/8.  

Oferta ta uzyskała łącznie 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.  

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęła następująca niepodlegająca wykluczeniu lub 

odrzuceniu z postępowania oferta: 

 

Stanisława Odrobiny prowadzącego Specjalistyczny Gabinet Lekarski, z siedzibą  

w Krakowie (kod: 31-133), ul. Dunajewskiego 6. 

Oferta ta uzyskała łącznie 72 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Z postępowania w części nr 1 nie odrzucono żadnej ofert.  

 
 
Za najkorzystniejszą w części nr 2 została uznana oferta: 

Agatę Wilkosz prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Agata Wilkosz Usługi 

pielęgniarskie, z siedzibą w Zabierzowie Bocheńskim (kod: 32-007) pod numerem 384. 

Oferta ta uzyskała łącznie 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.  
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Beaty Mastalerz prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Beata 

Mastalerz Usługi pielęgniarskie „BEATA”, z siedzibą w Krakowie (kod: 30-519), ul. 

Zamoyskiego 69/8-9. 

Oferta ta uzyskała łącznie 87 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Z postępowania w części nr 2 nie odrzucono żadnej ofert.  

 

Za najkorzystniejszą w części nr 5 została uznana oferta: 

Tomasza Orłów prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Orłów, z siedzibą 

w Krakowie (kod: 30-826), ul. Bieżanowska 84/84. 

Oferta ta uzyskała łącznie 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.  

 

Dawida Laszaczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

Fizjoterapia Dawid Laszczak, z siedzibą w Bielsku-Białej (kod: 43-300), ul. Szczęśliwa 4. 

Oferta ta uzyskała łącznie 90 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Z postępowania w części nr 5 nie odrzucono żadnej ofert.  

 

 


