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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. 21.10.2022 r. 
 
 

Dotyczy:  Świadczenie usług polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Małopolskiego Szpitala 

Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka wraz z usługą utrzymania czystości 

w sezonie jesienno zimowym oraz obsługą gazów medycznych. 

Znak postępowania A.I.271.1.12.2022. 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

W imieniu  Zamawiającego - Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. 

Bogusława Frańczuka - działając  na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm ), informuję, że w postępowaniu 

pn.: „Świadczenie usług polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Małopolskiego Szpitala 

Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka wraz z usługą utrzymania czystości 

w sezonie jesienno zimowym oraz obsługą gazów medycznych”, za najkorzystniejszą została uznana: 

 oferta złożona przez GUARDIA Dariusz Siejko, Czułów 195, 32-060 Liszki, z następującymi warunkami 

wykonania zamówienia: 

 Cena (ryczałt) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia: 317 340,00 zł brutto; 

 Kwota najmu (czynsz - dotyczy pomieszczeń niezbędnych do należytego wykonania 

zamówienia) za jeden miesiąc: 2 000,00 zł netto. 

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega 

wykluczeniu z postępowania, oferta jest prawidłowa i otrzymała największą liczbę punktów. 
 

Informacja o przyznanych punktach: 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) oraz adres 

Wykonawcy 

Punkty w kryterium: 

Cena (ryczałt) za wykonanie 
całego przedmiotu zamówienia 

Punkty w kryterium: 

Kwota najmu (czynsz - dotyczy 

pomieszczeń niezbędnych do 
należytego wykonania 

zamówienia) za jeden miesiąc 

Suma 

punktów 

1. 

Przedsiębiorstwo Usługowe  
SED-HUT S.A. 

ul. Tadeusza Sendzimira 5 

31-752 Kraków 

89,04 pkt 

(320 760,00 zł) 

0 pkt 

(2 000,00 zł) 
89,04 pkt 

2. 

GUARDIA Dariusz Siejko  

Czułów 195 

32-060 Liszki 

90 pkt 

(317 340,00 zł) 

0 pkt 

(2 000,00 zł) 
90 pkt 

 
 

 

 

 
Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 
 


