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Dawniej: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 
NIP: 677-17-03-375, REGON: 351194736, KRS: 0000038598 
Tel.: 12-428-73-04, fax.: 12-425-12-28, e-mail: office@kcr.pl 

Kraków, dn. 25.06.2020 r. 
 

Dotyczy:  Budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego z punktami poboru wody wraz z instalacjami 
zewnętrznymi: instalacją wody, instalacją kanalizacji sanitarnej, oraz remontem odcinka drogi 
i budową stanowisk czerpania wody. 
Znak postępowania A.I.271-11/20. 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

 
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informujemy, że 
w postępowaniu na „Budowę podziemnego zbiornika przeciwpożarowego z punktami poboru wody 
wraz z instalacjami zewnętrznymi: instalacją wody, instalacją kanalizacji sanitarnej, oraz remontem 
odcinka drogi i budową stanowisk czerpania wody”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez 
Wykonawcę Majwer Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 2, 30-437 Kraków, z ceną ryczałtową brutto wykonania 
całego zamówienia wynoszącą 943 557,81 zł (brutto). 

 
Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega 

wykluczeniu, oferta otrzymała największa liczbę punktów. 
 
Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny ofert: 
 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy 

Punkty w kryterium: 

Cena ryczałtowa 
brutto wykonania 

całego zamówienia 

Punkty 
w kryterium: 

Okres 
gwarancji 

Punkty w kryterium: 

Termin wykonania 
zamówienia 

Suma punktów 

1. 

Zakład Techniczno- Budowlany 
POLBAU Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 25 

45-054 Opole 
Adres do korespondencji: 

ul. Szpakowa 4A 
30-691 Kraków 

57,13 pkt 

(990 880,00 zł) 

30 pkt 

(60 miesięcy) 

10 pkt 

(do 23.10.2020 r.) 
97,13 pkt 

2. 
Majwer Sp. z o.o. 
ul. Kwiatowa 2 
30-437 Kraków 

60 pkt 

(943 557,81 zł) 

30 pkt 

(60 miesięcy) 

10 pkt 

(do 23.10.2020 r.) 
100 pkt 

3. 

BRAM-BUD H.Szostek, R.Calik, 
K.Kulig Sp. J. 

ul. Lubostroń 18a 
30-383 Kraków 

56,62 pkt 

(999 999,00 zł) 

30 pkt 

(60 miesięcy) 

10 pkt 

(do 23.10.2020 r.) 
96,62 pkt 

 
 
 

                           dr n. med. Paweł Kamiński 
Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 
             im. prof. Bogusława Frańczuka 




