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Kraków, dnia 31 marca 2020 r.  
 

ZNAK: DNO – 3411 – 02/20 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 
 Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa” – Zamawiający zawiadamia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o znaku ZP 02/2020, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, 

Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków czyszczących  

i polerujących. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 5 – uznano ofertę: 

 

Olgi Perlińskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Olga Perlińska 

„Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G.”, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-226), przy ul. 

Pryzmaty 15.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 60 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego wpłynęły także następujące nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty: 

 

Barbary Szczepaniec, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Szczepaniec 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PERSPEKTYWA", z siedzibą w Krakowie (kod: 31-812), na os. 

Kalinowym 4.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 54 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 
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• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 94 pkt. 

 

MATCHEM 2000 sp. z o.o., z siedzibą w Skawinie (kod: 32-050), przy ul. Hallerów 14B.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 31 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 71 pkt. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 6 – uznano ofertę: 

 

Grzegorza Mazurka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 4-med Grzegorz 

Mazurek, z siedzibą w Krakowie (kod: 31-422), przy ul. Powstańców 50/9.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 60 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego wpłynęła także następująca nie podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferta: 

 

MATCHEM 2000 sp. z o.o., z siedzibą w Skawinie (kod: 32-050), przy ul. Hallerów 14B.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 33 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 73 pkt. 
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Za najkorzystniejszą – w części nr 7 – uznano ofertę: 

 

Zdzisława Nogi, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zdzisław Noga Firma 

Handlowa „PRIMA”, z siedzibą w Krakowie (kod: 30-740), przy ul. Półłanki 31G.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 60 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego wpłynęły także następujące nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty: 

 

Barbary Szczepaniec, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Szczepaniec 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PERSPEKTYWA", z siedzibą w Krakowie (kod: 31-812), na os. 

Kalinowym 4.  

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 59,9 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 99,9 pkt. 

 

HELPLAST Hadasik i Wspólnicy sp. j., z siedzibą w Mikołowie (kod: 43-190), przy ul. Powstańców 

Śląskich 11.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 56 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 96 pkt. 

 

AGAPIT sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Olsztynie (kod: 10-302), przy ul. Zientary-Malewskiej 26.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 
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• Cena – 50 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 90 pkt. 

 

Przemysława Źródlewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VECOPAK 

Przemysław Źródlewski, z siedzibą w Pasymie (kod: 12-130), przy ul. Olsztyńskiej 6.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 47 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 87 pkt. 

 

Urszuli Prochal, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Urszula Prochal Firma 

Handlowo Usługowa PROMED, z siedzibą w Krakowie (kod: 30-720), przy ul. Magdaleny 

Samozwaniec 33.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 47 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 87 pkt. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 8 – uznano ofertę: 

 

Barbary Szczepaniec, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Szczepaniec 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PERSPEKTYWA", z siedzibą w Krakowie (kod: 31-812), na os. 

Kalinowym 4.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 60 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 
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Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego wpłynęła także następująca nie podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferta: 

 

MATCHEM 2000 sp. z o.o., z siedzibą w Skawinie (kod: 32-050), przy ul. Hallerów 14B.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 45 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 85 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 9 – uznano ofertę: 

 

Barbary Szczepaniec, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Szczepaniec 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PERSPEKTYWA", z siedzibą w Krakowie (kod: 31-812), na os. 

Kalinowym 4.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 60 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego wpłynęła także następująca nie podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferta: 

 

MATCHEM 2000 sp. z o.o., z siedzibą w Skawinie (kod: 32-050), przy ul. Hallerów 14B.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 58 pkt. 

• Termin dostawy – 30 pkt. 

• Termin płatności – 10 pkt. 

Łączna punktacja 98 pkt. 


