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Kraków, 2.05.2017 r. 

 
 
ZNAK: DNO – 3411 – 8/17 

 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

 
 

Na podstawie art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm.) – dalej „ustawa” – Zamawiający zawiadamia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o znaku ZP 8/2017, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie pieczywa 

oraz świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich. 

 

 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 1 uznano ofertę:  

 

Marii Szczerby prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Maria Szczerba Piekarnia,  

z siedzibą w Wiśniowej (kod: 32-412) pod numerem 527. 

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Termin płatności – 40 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

 

Do Zamawiającego dla części nr 1 wpłynęła także następująca nie podlegająca odrzuceniu lub 

wykluczeniu z postępowania oferta: 

 

 

Wojciecha Rerutkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma 

Produkcyjno – Handlowa „ROL-PEX”, z siedzibą w Zabierzowie Bocheńskim (kod: 32-007) pod 

adresem Wola Batorska 20. 
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Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego:  

 

• Cena – 56 pkt. 

• Termin płatności – 40 pkt. 

Łączna punktacja 96 pkt. 

 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 2 uznano ofertę:  

 

Wojciecha Rerutkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma 

Produkcyjno – Handlowa „ROL-PEX”, z siedzibą w Zabierzowie Bocheńskim (kod: 32-007) pod 

adresem Wola Batorska 20. 

 

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

 

• Cena – 60 pkt. 

• Termin płatności – 40 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

 

Do Zamawiającego dla części nr 2 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 


