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Kraków, dnia 21 października 2020 r.  
ZNAK: DNO – 3411 – 15/20 

 
 
 
 
 

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 15/2020, prowadzonym w trybie 

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

Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków ochrony indywidualnej 

oraz wyrobów medycznych i sprzętu medycznego. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 3 zamówienia – uznano ofertę: 

„MEDICA” J. Chodacki, A. Misztal, Sp. j., z siedzibą w Lubinie (kod: 59-300), pry ul. Przemysłowej 

4A. 

 

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

• Cena – 50 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 30 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 3 wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty: 

 

Magdy Gajc prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą MD INTERNATIONAL MAGDA 

GAJC, z siedzibą w Warszawie (kod: 03-612), przy ul. Koniczynowej 2A. 

 

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

• Cena – 44 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 15 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 79 pkt. 
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Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A., z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-543),  

ul. Widna 4, Oddział w Krakowie, ul. Balicka 117. 

 

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

• Cena – 29 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 30 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 79 pkt. 

 

ZARYS International Group sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Zabrzu (kod: 41-808) przy ul. Pod Borem 

18. 

 

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

• Cena – 27 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 30 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 77 pkt. 

 

Barbary Stańczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą NEOMED, z siedzibą  

w Piasecznie (kod: 05-501), przy ul. Kajki 18. 

 

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

• Cena – 26 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 30 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 76 pkt. 

 

Dorotą Pusty prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ZDRÓWKO DOROTA PUSTY,  

z siedzibą w Łodzi (kod: 91-365), przy ul. Brzoskwiniowej 52B. 

 

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

• Cena – 21 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 30 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 71 pkt. 
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HMDL-BUD Sp. z o.o., z siedzibą w Świebodzicach (kod: 58-160), przy ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 31C. 

 

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

• Cena – 39 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 30 pkt.  

• Termin płatności – 0 pkt. 

Łączna punktacja 69 pkt. 

 

CMS Polska sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (kod: 35-105), przy ul. Boya-Żeleńskiego 25c. 

 

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

• Cena – 33 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 15 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 68 pkt. 

 

Dariusza Całki prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ALA" DARIUSZ CAŁKA, z siedzibą w Olsztynie (kod: 

10-407), przy ul. Lubelskiej 30. 

 

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

• Cena – 18 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 30 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 68 pkt. 

 

BATIST Medical Polska sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (kod: 40-486), przy ul. Kolistej 25. 

 

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

• Cena – 17 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 30 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 67 pkt. 
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RONOMED sp. z o.o. sp. k., z siedzibą we Wrocławiu (kod: 53-030), przy ul. Przyjaźni 52/1U. 

 

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

• Cena – 23 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 15 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 58 pkt. 

 

„POLMIL” Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Bydgoszczy (kod: 85-758) przy ul. Przemysłowej 8B. 

 

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

• Cena – 21 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 15 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 56 pkt. 

 

CITONET-KRAKÓW sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (kod: 30-719), przy ul. Gromadzkiej 52. 

 

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

• Cena – 14 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 15 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 49 pkt. 

 

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Pabianicach (kod: 95-200), przy ul. Żeromskiego 

17. 

 

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

• Cena – 5 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 15 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 40 pkt. 

 

Barbary Szczepaniec prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą BARBARA 

SZCZEPANIEC PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PERSPEKTYWA", z siedzibą  

w Krakowie (kod: 31-812), na os. Kalinowym 4. 
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Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 11 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 0 pkt.  

• Termin płatności – 20 pkt. 

Łączna punktacja 31 pkt. 

 

"MODUS” Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A., z siedzibą w Bydgoszczy (kod: 85-738), przy ul. K. 

Szajnochy 11. 

 

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

• Cena – 14 pkt. 

• Potwierdzenie spełnienia przez oferowany towar odpowiednich norm jakości – 0 pkt.  

• Termin płatności – 0 pkt. 

Łączna punktacja 14 pkt. 

 

 


