
 

  
       

Kraków, dnia 16 października 2019 r. 

Dotyczy: DAO4-230-28/19 

 

Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 

 
Działając na podstawie treści ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawę 

mebli na potrzeby konferencji organizowanych w ramach projektu  

pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami 

niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki 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  
 

 

Za najkorzystniejszą w części I (70 szt. krzeseł konferencyjnych) została 

uznana oferta: 

 

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno. 

Cena zamówienia: 11 200,00 PLN.  

Oferta ta uzyskała 90 punktów według przyjętych kryteriów oceny ofert. 

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęły następujące niepodlegające wykluczeniu lub 

odrzuceniu z postępowania oferty: 

 

 EURO-MEBLE ul. Ks. Bp. Herberta Bednorza 2A-6, 40-384 Katowice.  

Oferta ta uzyskała 78,18 punktów według przyjętych kryteriów oceny 

ofert. 

 AKCCEPT P. Jusiński, M. Pyzel sp. j. ul. Podchorążych 71/3, 00-722 

Warszawa. Oferta ta uzyskała 24,38 punktów według przyjętych 

kryteriów oceny ofert. 

 

 

Za najkorzystniejszą w części II (8 szt. stolików bankietowych) została 

uznana oferta: 

 

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno. 

Cena zamówienia: 2 400,00 PLN.  

Oferta ta uzyskała 90 punktów według przyjętych kryteriów oceny ofert. 

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęła następująca niepodlegająca wykluczeniu lub 

odrzuceniu z postępowania oferta: 

 



 

  
       

 AKCCEPT P. Jusiński, M. Pyzel sp. j. ul. Podchorążych 71/3, 00-722 

Warszawa. Oferta ta uzyskała 66,15 punktów według przyjętych 

kryteriów oceny ofert. 

 

 

Za najkorzystniejszą w części III (1 szt. wieszaka) została uznana 

oferta: 

 

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno. 

Cena zamówienia: 1 000,00 PLN.  

Oferta ta uzyskała 90 punktów według przyjętych kryteriów oceny ofert. 

 

Do Zamawiającego wpłynęła także następująca podlegająca odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferta: 

 AKCCEPT P. Jusiński, M. Pyzel sp. j. ul. Podchorążych 71/3, 00-722 

Warszawa. 

Wykonawca ten uchylił się od podpisania umowy. 

 

 

 


