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Kraków, dnia 18 listopada 2016 r. 

Znak sprawy: DAO4-350-40/16 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

 Działając na podstawie treści ogłoszenia o konkursie ofert na dostawę wyposażenia do 

Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, niniejszym 

pismem zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1-5 przedmiotowego 

postępowania. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 1 – została uznana oferta: 

BTL Polska sp. z o.o., , z siedzibą w Warszawie (kod: 02-239), ul. Leonidasa 49. 

Oferta ta uzyskała 89 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.  

Ponadto do Zamawiającego wpłynęła następująca niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferta: 

 HAS-MED. sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej (kod: 43-300), ul. Młyńska 20.  

Oferta ta uzyskała 67 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 M4MEDICAL sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (kod: 20-068), ul. Leszczyńskiego 60. 

Oferta ta uzyskała 61 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

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

Oferta ta uzyskała 52 punkty według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Do Zamawiającego nie wpłynęły inne niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferty. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 2  – została uznana oferta: 

BOXmet MEDICAL sp. z o.o., z siedzibą w Pieszycach (kod: 58-250), Piskorzów 51. 

Oferta ta uzyskała 70 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.  
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Ponadto do Zamawiającego wpłynęła następująca niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferta: 

 Centrum Zaopatrzenia Medycznego "CEZAL" S.A. - Wrocław, z siedzibą Oddziału  

w Krakowie (kod: 30-149), ul. Balicka 117. 

Oferta ta uzyskała 53 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Do Zamawiającego nie wpłynęły inne niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferty. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 3 – została uznana oferta: 

HAS-MED. sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej (kod: 43-300), ul. Młyńska 20. 

Oferta ta uzyskała 70 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Do Zamawiającego wpłynęła następująca podlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu z postępowania 

oferta: 

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

Oferta ta uzyskała 0 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert – zaoferowany przedmiot 

nie odpowiadał wymaganiom Zamawiającego (Zamawiający wymagał aparatu o maksymalnym 

napięciu 500V, a Wykonawca zaoferował aparat o maksymalnym napięciu 140V). 

 

Do Zamawiającego nie wpłynęły inne niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu z postępowania oferty. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 4 – została uznana oferta: 

HAS-MED. sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej (kod: 43-300), ul. Młyńska 20. 

Oferta ta uzyskała 80 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęła następująca niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferta: 

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

Oferta ta uzyskała 69 punkty według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Do Zamawiającego nie wpłynęły inne niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu z postępowania oferty. 
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Za najkorzystniejszą – w części nr 5 – została uznana oferta: 

HAS-MED. sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej (kod: 43-300), ul. Młyńska 20. 

Oferta ta uzyskała 80 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęła następująca niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferta: 

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

Oferta ta uzyskała 49 punkty według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Do Zamawiającego nie wpłynęły inne niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu z postępowania oferty. 

 

 

 


