
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie    
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 
http://www.zol.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

   
                                                                                                                                                         ISO 9001:2008 

 Kraków, dnia 15 czerwca 2016 r. 

Znak sprawy: DAI-350-02/16 

 

 

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 
 
 
 

 Działając na podstawie treści ogłoszenia o konkursie ofert na „Wykonanie łącza 

światłowodowego oraz świadczenie usług ISDN 30B+D i usług dostępu do Internetu, przy 

spełnieniu wymagań wskazanych w opisie wymagań i warunków technicznych”, niniejszym 

pismem zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty przedmiotowego postępowania. 

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta: 

3S FIBERTECH sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (kod: 30-350), ul. Zachodnia 7/5a..  

Oferta ta uzyskała 100 punktów w części 1 oraz 100 punktów w części 2 według przyjętego 

kryterium oceny ofert.  

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęły następujące niepodlegające wykluczeniu lub 

odrzuceniu z postępowania oferty: 

• Enter T&T sp. z o.o. , z siedzibą w Poznaniu (kod: 61-894), Plac Andersa 7.  

Oferta ta uzyskała 99 punktów w części 1 oraz 86 punktów w części 2 według 

przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

• Orange Polska S.A., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-519), ul. Domki 10. 

Oferta ta uzyskała 25 punktów w części 1 oraz 49 punktów w części 2 według 

przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

• Telestrada S.A., z siedzibą w Warszawie (kod: 04-203), ul. Murmańska 25. 

Oferta ta uzyskała 12 punktów w części 1 oraz 41 punktów w części 2 według 

przyjętego kryterium oceny ofert. 
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Ponadto do Zamawiającego wpłynęły następujące podlegające wykluczeniu lub odrzuceniu z 

postępowania oferty: 

• HOR.NET Polska sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-072),  

ul. Wielopole12. 

Oferta ta została odrzucona, ponieważ była niekompletna. 

Oferent złożył tylko ofertę w zakresie części 2 zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych.  


