
 

  
       

Kraków, dnia 15 maja 2019 r. 

Dotyczy: DAO4-272-05/19 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 
 

 Działając na podstawie treści ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na 

„dostawę do Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie busa do 3,5 

tony przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych”  

w związku z realizacją projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów 

nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum 

Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz 

Niesamodzielnych w Krakowie dofinansowanego ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 

usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz 

interwencja kryzysowa - zit, niniejszym pismem zawiadamiam o wyborze 

najkorzystniejszej oferty przedmiotowego postępowania. 

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 

MARIMEX Sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Myślenicach (kod: 32-400),  

ul. Sobieskiego 44.  

Oferta ta uzyskała 96 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert: 

- cena – 66 pkt. 

- termin wykonania zamówienia – 30 pkt. 

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęły następujące niepodlegające 

wykluczeniu lub odrzuceniu z postępowania oferty firmy: 

 NAWROT sp. z o.o., z siedzibą w Mirkowie (kod: 55-095), 

Długołęka, ul. Wrocławska 33B. 

Oferta ta uzyskała 78 punktów według przyjętego kryterium oceny 

ofert: 

- cena – 70 pkt. 

- termin wykonania zamówienia – 8 pkt. 

 



 

  
       

 ITS SYSTEM sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (kod: 52-041),  

ul. Opolska 188. 

Oferta ta uzyskała 76 punktów według przyjętego kryterium oceny 

ofert: 

- cena – 59 pkt. 

- termin wykonania zamówienia – 17 pkt. 

 

 „JATA” sp. z o.o., z siedzibą w Świdnicy (kod: 58-100),  

ul. Kolejowa 20. 

Oferta ta uzyskała 70 punktów według przyjętego kryterium oceny 

ofert: 

- cena – 65 pkt. 

- termin wykonania zamówienia – 5 pkt. 

 

 Antoniak Auto Sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Wieliczce (kod: 32-

020), ul. Czarnochowska 19. 

Oferta ta uzyskała 62 punktów według przyjętego kryterium oceny 

ofert: 

- cena – 54 pkt. 

- termin wykonania zamówienia – 8 pkt. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

 


