
 
 
 
 
 

  

         

Kraków, dnia 16 września 2021 r. 
 
Znak: DNO – 3411 – 16/2021  
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

 
 

 Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „ustawa” – Zamawiający zawiadamia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o znaku ZP 16/2021, prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy na dostawę do Miejskiego Centrum 

Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie 

rękawiczek diagnostycznych i środków czyszczących. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 1 – uznano ofertę: 

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 – 60 pkt. 

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

• Termin dostawy – 10 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego – w części nr 1 – wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty: 

 

Mercator Medical S.A., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-327), przy ul. Heleny Modrzejewskiej 30. 

 

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

• Cena – 57 pkt. 

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

• Termin dostawy – 10 pkt. 

Łączna punktacja 97 pkt. 

 

International Cleaning Services Polska Z. Kotłowski, H. Kotłowska sp. j., z siedzibą w Mostach 

(kod: 81-198), przy ul. Magnoliowej 30. 

 

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



 
 
 
 
 

  

         

• Cena – 48 pkt. 

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

• Termin dostawy – 10 pkt. 

Łączna punktacja 88 pkt. 

 

MEDASEPT S.A., z siedzibą w Poznaniu (kod: 61-362), przy ul. Fortecznej 19. 

 

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

• Cena – 54 pkt. 

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

• Termin dostawy – 10 pkt. 

Łączna punktacja 79 pkt. 

 

ABOOK Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 04-985), przy ul. Brzostowskiej 22. 

 

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

• Cena – 38 pkt. 

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

• Termin dostawy – 10 pkt. 

Łączna punktacja 78 pkt. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 2 – uznano ofertę: 

Barbary Szczepaniec prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą BARBARA 

SZCZEPANIEC PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PERSPEKTYWA", z siedzibą  

w Krakowie (kod: 31-812), os. Kalinowe 4. 

 

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

• Cena – 60 pkt. 

• Termin dostawy – 40 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego – w części nr 2 – wpłynęła inna nie podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferta: 

 

4-med Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-422), ul. Powstańców 50/9. 

 

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

• Cena – 56 pkt. 

• Termin dostawy – 40 pkt. 

Łączna punktacja 96 pkt. 



 
 
 
 
 

  

         

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 3 – uznano ofertę: 

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 – 60 pkt. 

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

• Termin dostawy – 10 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

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

z postępowania oferty: 

 

Mercator Medical S.A., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-327), przy ul. Heleny Modrzejewskiej 30. 

 

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

• Cena – 57 pkt. 

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

• Termin dostawy – 10 pkt. 

Łączna punktacja 97 pkt. 

 

International Cleaning Services Polska Z. Kotłowski, H. Kotłowska sp. j., z siedzibą w Mostach 

(kod: 81-198), przy ul. Magnoliowej 30. 

 

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

• Cena – 48 pkt. 

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

• Termin dostawy – 10 pkt. 

Łączna punktacja 88 pkt. 

 

MEDASEPT S.A., z siedzibą w Poznaniu (kod: 61-362), przy ul. Fortecznej 19. 

 

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

• Cena – 54 pkt. 

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

• Termin dostawy – 10 pkt. 

Łączna punktacja 79 pkt. 

 

 

 



 
 
 
 
 

  

         

ABOOK Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 04-985), przy ul. Brzostowskiej 22. 

 

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

• Cena – 38 pkt. 

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

• Termin dostawy – 10 pkt. 

Łączna punktacja 78 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 4 – uznano ofertę: 

Barbary Szczepaniec prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą BARBARA 

SZCZEPANIEC PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PERSPEKTYWA", z siedzibą  

w Krakowie (kod: 31-812), os. Kalinowe 4. 

 

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

• Cena – 60 pkt. 

• Termin dostawy – 40 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego – w części nr 4 – wpłynęła inna nie podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferta: 

 

4-med Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-422), ul. Powstańców 50/9. 

 

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

• Cena – 56 pkt. 

• Termin dostawy – 40 pkt. 

Łączna punktacja 96 pkt. 

 


