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Kraków, 28.03.2018 r. 

 
 
 
ZNAK: DNO – 3411 – 3/18 

 
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

 
 
 

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

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – dalej „ustawa” – Zamawiający zawiadamia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o znaku ZP 3/2018, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie 

produktów do żywienia dojelitowego. 

 

 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 1 uznano ofertę:  

 

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-305) przy al. Jerozolimskich 134. 

 

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

 

• Cena – 50 pkt. 

• Port zabezpieczający przed przypadkowym wylaniem – 40 pkt. 

• Osmolarność (mOsm/l) – 10 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

 

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

z postępowania oferty. 
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Za najkorzystniejszą dla części nr 2 uznano ofertę:  

 

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-305) przy al. Jerozolimskich 134. 

 

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

 

• Cena – 50 pkt. 

• Port zabezpieczający przed przypadkowym wylaniem – 40 pkt. 

• Zawartość węglowodanów (g/100ml) – 10 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 2 wpłynęła następująca nie podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferta:  

 

Aesculap Chifa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu (kod: 64-300) przy ul. Tysiąclecia 14. 

 

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

 

• Cena – 36 pkt. 

• Port zabezpieczający przed przypadkowym wylaniem – 40 pkt. 

• Zawartość węglowodanów (g/100ml) – 8 pkt. 

Łączna punktacja 84 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 3 uznano ofertę:  

 

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-305) przy al. Jerozolimskich 134. 

 

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

 

• Cena – 50 pkt. 

• Odsetek energii uzyskiwanej z białka na 100 gramów preparatu – 50 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

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

z postępowania oferty. 
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Za najkorzystniejszą dla części nr 4 uznano ofertę:  

 

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-305) przy al. Jerozolimskich 134. 

 

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

 

• Cena – 50 pkt. 

• Długość przewodu w zestawie do podaży diety – 50 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 

 

 

Do Zamawiającego dla części nr 4 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 


