
   
 

 
 

 

 
Kraków, dnia 14 maja 2018 r. 

 

Znak sprawy: DAO6-350-03/18 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i 2 

 
 

 Działając na podstawie treści ogłoszenia o konkursie ofert na „pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego dla projektu „Poprawa jakości usług zdrowotnych 

poprzez termomodernizację Pawilonu Nr 3 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  

w Krakowie”, niniejszym pismem zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty 

przedmiotowego postępowania. 

Za najkorzystniejszą ofertę w części nr 1 została uznana oferta: 

 

Marię Dzięgiel, zamieszkałej w Krakowie (kod: 31-429), ul. Cieplińskiego 50/44. 

Oferta ta uzyskała  100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęły inne niepodlegające wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferty: 

 

 Alicji Sznurawy prowadzącej działaność gospodarczą pod firmą Alicja Sznurawa 

Construction and Consulting, z siedzibą w Jaworznie (kod: 43-608), Lipinka 33. 

Oferta ta uzyskała  17 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 Wojciecha Wolasa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład 

Remontowo-Budowlany WOLBUD mgr inż. Wojciech Wolas, z siedzibą w Krakowie 

(kod: 31-464), ul. Widna 30A. 

Oferta ta uzyskała 17 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 Stanisława Pokrywa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro Usług 

Budowlanych Stanisław Pokrywa, z siedzibą w Krakowie (kod: 30-698), ul. 

Sanatoryjna 5. 

Oferta ta uzyskała 13 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 Dariusza Barcikowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą OXANT 

PROJEKT Dariusz Barcikowski, z siedzibą w Krakowie (kod: 30-348), ul. 

Bobrzyńskiego 43/36. 

Oferta ta uzyskała 13 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

 



   
 

 
 

 

 

Za najkorzystniejszą ofertę w części nr 2 została uznana oferta: 

 

Bogusława Skórki, zamieszkałego w Krakowie (kod: 30-418), ul. Zakopiańska 

131/6A. 

Oferta ta uzyskała  100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęły inne niepodlegające wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferty: 

 

 Stanisława Kozioł, zamieszkałego w Tarnowie (kod: 33-101), ul. Kmicica 1. 

Oferta ta uzyskała  12 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 Marcina Calik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MC INWEST 

Marcin Calik, z siedzibą w Krakowie (kod: 31-637), ul. Gen. Okulickiego 59/113. 

Oferta ta uzyskała 5 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

 

 

 

 

 

 


