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Kraków, dnia 30 października 2019 r. 

Dotyczy: DAO4-230-34/19 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

 

 Działając na podstawie treści ogłoszenia o konkursie ofert na dostawę urządzeń kuchennych 

wraz z montażem, niniejszym pismem zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty 

przedmiotowego postępowania. 

 

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

Mariusza Gajdosa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INVEST HORECA 

BISTRO Mariusz Gajdos, z siedzibą w Nowym Sączu (kod: 33-300), ul. Zawiszy Czarnego 24.  

Oferta ta uzyskała 90 punktów według przyjętych kryteriów oceny ofert: 

- Cena – 60 pkt., 

- Termin dostawy – 20 pkt., 

- Rękojmia – 10 pkt. 

 

Ponadto do Zamawiającego w części nr 1 wpłynęła następująca niepodlegająca wykluczeniu lub 

odrzuceniu z postępowania oferta firmy: 

 Gastropuls.pl sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-306), ul. Niska 6. 

Oferta ta uzyskała 89 punktów według przyjętych kryteriów oceny ofert: 

- Cena – 59 pkt., 

- Termin dostawy – 10 pkt., 

- Rękojmia – 20 pkt. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 2 – została uznana oferta: 

Gastropuls.pl sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-306), ul. Niska 6. 

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętych kryteriów oceny ofert: 

- Cena – 60 pkt., 

- Termin dostawy – 20 pkt., 

- Rękojmia – 20 pkt. 
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Ponadto do Zamawiającego w części nr 2 wpłynęła następująca podlegająca wykluczeniu lub 

odrzuceniu z postępowania oferta firmy: 

 Mariusza Gajdosa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INVEST 

HORECA BISTRO Mariusz Gajdos, z siedzibą w Nowym Sączu (kod: 33-300), ul. Zawiszy 

Czarnego 24. 

Oferta została odrzucona z uwagi na zaoferowanie kwoty przewyższającej ogłoszoną cenę 

wywoławczą w I etapie postępowania konkursowego. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 3 – została uznana oferta: 

Mariusza Gajdosa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INVEST HORECA 

BISTRO Mariusz Gajdos, z siedzibą w Nowym Sączu (kod: 33-300), ul. Zawiszy Czarnego 24.  

Oferta ta uzyskała 90 punktów według przyjętych kryteriów oceny ofert: 

- Cena – 60 pkt., 

- Termin dostawy – 20 pkt., 

- Rękojmia – 10 pkt. 

 

Ponadto do Zamawiającego w części nr 3 wpłynęła następująca niepodlegająca wykluczeniu lub 

odrzuceniu z postępowania oferta firmy: 

 Gastropuls.pl sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-306), ul. Niska 6. 

Oferta ta uzyskała 88 punktów według przyjętych kryteriów oceny ofert: 

- Cena – 58 pkt., 

- Termin dostawy – 10 pkt., 

- Rękojmia – 20 pkt. 

 

 

W części nr 4 zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie w związku z nie złożeniem 

żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 5 – została uznana oferta: 

Gastropuls.pl sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-306), ul. Niska 6. 

Oferta ta uzyskała 98 punktów według przyjętych kryteriów oceny ofert: 

- Cena – 59 pkt., 

- Termin dostawy – 19 pkt., 

- Rękojmia – 20 pkt. 
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Ponadto do Zamawiającego w części nr 5 wpłynęła następująca niepodlegająca wykluczeniu lub 

odrzuceniu z postępowania oferta firmy: 

 Mariusza Gajdosa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INVEST 

HORECA BISTRO Mariusz Gajdos, z siedzibą w Nowym Sączu (kod: 33-300), ul. Zawiszy 

Czarnego 24. 

Oferta ta uzyskała 90 punktów według przyjętych kryteriów oceny ofert: 

- Cena – 60 pkt., 

- Termin dostawy – 20 pkt., 

- Rękojmia – 10 pkt. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 6 – została uznana oferta: 

Mariusza Gajdosa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INVEST HORECA 

BISTRO Mariusz Gajdos, z siedzibą w Nowym Sączu (kod: 33-300), ul. Zawiszy Czarnego 24.  

Oferta ta uzyskała 90 punktów według przyjętych kryteriów oceny ofert: 

- Cena – 60 pkt., 

- Termin dostawy – 20 pkt., 

- Rękojmia – 10 pkt. 

 

Ponadto do Zamawiającego w części nr 6 wpłynęła następująca niepodlegająca wykluczeniu lub 

odrzuceniu z postępowania oferta firmy: 

 Gastropuls.pl sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-306), ul. Niska 6. 

Oferta ta uzyskała 86 punktów według przyjętych kryteriów oceny ofert: 

- Cena – 56 pkt., 

- Termin dostawy – 10 pkt., 

- Rękojmia – 20 pkt. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 7 – została uznana oferta: 

Gastropuls.pl sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-306), ul. Niska 6. 

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętych kryteriów oceny ofert: 

- Cena – 60 pkt., 

- Termin dostawy – 20 pkt., 

- Rękojmia – 20 pkt. 
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Ponadto do Zamawiającego w części nr 7 wpłynęła następująca podlegająca wykluczeniu lub 

odrzuceniu z postępowania oferta firmy: 

 Mariusza Gajdosa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INVEST 

HORECA BISTRO Mariusz Gajdos, z siedzibą w Nowym Sączu (kod: 33-300), ul. Zawiszy 

Czarnego 24. 

Oferta została odrzucona z uwagi na zaoferowanie kwoty przewyższającej ogłoszoną cenę 

wywoławczą w I etapie postępowania konkursowego. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 8 – została uznana oferta: 

Gastropuls.pl sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-306), ul. Niska 6. 

Oferta ta uzyskała 99 punktów według przyjętych kryteriów oceny ofert: 

- Cena – 59 pkt., 

- Termin dostawy – 20 pkt., 

- Rękojmia – 20 pkt. 

 

Ponadto do Zamawiającego w części nr 8 wpłynęła następująca niepodlegająca wykluczeniu lub 

odrzuceniu z postępowania oferta firmy: 

 Mariusza Gajdosa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INVEST 

HORECA BISTRO Mariusz Gajdos, z siedzibą w Nowym Sączu (kod: 33-300), ul. Zawiszy 

Czarnego 24. 

Oferta ta uzyskała 84 punktów według przyjętych kryteriów oceny ofert: 

- Cena – 60 pkt., 

- Termin dostawy – 14 pkt., 

- Rękojmia – 10 pkt. 

 

 

Z poważaniem 

 
 

 

 

 


