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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 
 

Działając na podstawie treści ogłoszenia o konkursie ofert na zorganizowanie  

i przeprowadzenie terapii zajęciowych dla pacjentów Zamawiającego, niniejszym pismem 

zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Za najkorzystniejszą w części nr 1 została uznana oferta: 

 

Barbary Bejtman prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą BARBARA 

BEJTMAN, z siedzibą w Krakowie (kod: 30-544) przy al. Pod Kopcem 7/1. 

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

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęła następująca niepodlegająca wykluczeniu lub 

odrzuceniu z postępowania oferta: 

 

Marii Przybyszewskiej  prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą MARIA 

PRZYBYSZEWSKA, z siedzibą w Krakowie (kod: 30-513), ul. Smolki 7/9. 

Oferta ta uzyskała łącznie 54 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Z postępowania w części nr 1 nie odrzucono żadnej ofert.  

 
 
Za najkorzystniejsze w części nr 2 zostały uznane oferty: 

 

Barbary Bejtman prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą BARBARA 

BEJTMAN, z siedzibą w Krakowie (kod: 30-544) przy al. Pod Kopcem 7/1. 

Oferta ta uzyskała łącznie 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.  
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Marii Przybyszewskiej  prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą MARIA 

PRZYBYSZEWSKA, z siedzibą w Krakowie (kod: 30-513), ul. Smolki 7/9. 

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

 

Z postępowania w części nr 2 nie odrzucono żadnej ofert.  

 

 


