
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, 
Przewlekle Niepełnosprawnych 
oraz Niesamodzielnych w Krakowie 
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 12 44-67-500  fax 12 44-67-501 
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

 
 
 
 

       

Kraków, dnia 11 grudnia 2020 r.  
 

ZNAK: DNO – 3411 – 19/20 

 
 

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 19/2020, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na świadczenie kompleksowej usługi pralniczej obejmującej pranie  

i czyszczenie bielizny szpitalnej i odzieży oraz innych wyrobów wymagających prania. 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę: 

Konsorcjum firm: Citonet-Kraków sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (kod: 30-719) przy  

ul. Gromadzkiej 52 

i 

Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A., z siedzibą w Toruniu (kod: 87-100) przy  

ul. Żółkiewskiego 20/26. 

 

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

• Cena – 60 pkt. 

• Termin płatności – 20 pkt. 

• Termin wydania pościeli – 20 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu z postępowania oferty: 

 

Pralnia „WOD-CHEM” Mandryk sp. j., z siedzibą w Częstochowie (kod: 42-202), przy ul. 

Bojemskiego 3. 

 

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

• Cena – 57 pkt. 

• Termin płatności – 20 pkt. 

• Termin wydania pościeli – 20 pkt. 

Łączna punktacja 97 pkt. 
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PRAXIMA KRAKPOL sp. z o.o., z siedzibą w Trzebini (kod: 32-540), przy ul. Dworcowej 2. 

 

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

• Cena – 53 pkt. 

• Termin płatności – 20 pkt. 

• Termin wydania pościeli – 20 pkt. 

Łączna punktacja 93 pkt. 

 

WROTOM sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-574), przy ul. Ciepłowniczej 23B. 

 

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

• Cena – 48 pkt. 

• Termin płatności – 20 pkt. 

• Termin wydania pościeli – 20 pkt. 

Łączna punktacja 88 pkt. 

 


