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Kraków, dnia 22 marca 2019 r. 

Dotyczy: DAO4-230-04/19  

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 
 

 Działając na podstawie treści ogłoszenia o konkursie ofert na dostawę dwóch 

podnośników elektrycznych z wagą medyczną oraz jednej sterowanej elektronicznie 

wanny prysznicowej, niniejszym pismem zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej 

oferty przedmiotowego postępowania w części nr 1. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 1 – została uznana oferta firmy: 

„WINNCARE POLSKA sp. z o.o.”, z siedzibą w Jasieniu (kod: 68-320), ul. Lubska 

17.  

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęły następujące niepodlegające wykluczeniu lub 

odrzuceniu z postępowania oferty firmy: 

 HAS-MED sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej (kod: 43-300), ul. Młyńska 

20. 

Oferta ta uzyskała 85 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 RONOMED sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą we Wrocławiu (kod: 53-030), ul. 

Przyjaźni 52/1U. 

Oferta ta uzyskała 79 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 LeviCare sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni (kod: 81-368), ul. Świętojańska 3/1. 

Oferta ta uzyskała 45 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 ArjoHuntleigh Polska sp. z o.o., z siedzibą w Komornikach (kod: 62-052), ul. 

Ks. Wawrzyniaka 2. 

Oferta ta uzyskała 45 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 
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Ponadto do Zamawiającego wpłynęła następująca podlegająca wykluczeniu lub 

odrzuceniu z postępowania oferta firmy: 

 KONKRET sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Chełmnie (kod: 86-200), ul. 

Dworcowa 15A. 

Oferta została odrzucona z uwagi na zaoferowanie kwoty przewyższającej 

ogłoszoną cenę wywoławczą. 

 

 

Z poważaniem 

 


