
 

 
 
 

 

 

 

 
Numer referencyjny postępowania: DZP-291-4491/2022 
                                                      
L. dz. DZP-291-4491-127/2023                                        Kraków, 24.01.2023 r. 
   

 
Zawiadomienie 

 
Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków,  

al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty w zadaniach nr. 1,2,3,4,5 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-291-4491/2022 pn. 
„DOSTAWA SZKLANYCH I PLASTIKOWYCH WYROBÓW LABORATORYJNYCH ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU 
LABORATORYJNEGO DLA POTRZEB JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA 
KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE W 2022/2023 ROKU”. 
 
 

Uzasadnienie 
 

 

Zadanie częściowe nr 1: 
W niniejszym zadaniu częściowym złożono jedną ofertę, która podlegała ocenie. W toku czynności badania i oceny, 
Oferta nr 1 złożona przez „Equimed Hołda Lenk Trembecki Spółka Jawna ul. Prądnicka 46, 31 – 202 Kraków” została 
uznana za najkorzystniejszą w ocenie kryteriów i otrzymała łącznie 100,00 pkt (cena - 60,00 pkt. / Termin dostawy – 
40,00 pkt. Wykonawca wywiązał się z obowiązku złożenia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków 
dowodowych. Oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 
dokumentach zamówienia, jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a także spełnia 
oczekiwania Zamawiającego. 

Ocena punktowa ofert: 

    

Nazwa firmy   

Equimed Hołda Lenk 
Trembecki  
Spółka Jawna 
ul. Prądnicka 46,  
31 – 202 Kraków 

Zadanie 
częściowe nr 1 

Cena (waga 60%)  60,00 

Termin dostawy 
(waga 40%) 40,00 

Suma punktów 
za zadanie 
częściowe nr 1 

100,00 

 
 
 

Zadanie częściowe nr 2: 
W niniejszym zadaniu częściowym złożono jedną ofertę, która podlegała ocenie. W toku czynności badania i oceny, 
Oferta nr 1 złożona przez „Equimed Hołda Lenk Trembecki Spółka Jawna ul. Prądnicka 46, 31 – 202 Kraków” została 
uznana za najkorzystniejszą w ocenie kryteriów i otrzymała łącznie 100,00 pkt (cena - 60,00 pkt. / Termin dostawy – 
40,00 pkt. Wykonawca wywiązał się z obowiązku złożenia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków 
dowodowych. Oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 
dokumentach zamówienia, jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a także spełnia 
oczekiwania Zamawiającego. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  



 

 
 
 

 

 

 

 
 

Ocena punktowa ofert: 

    

Nazwa firmy   

Equimed Hołda Lenk 
Trembecki  
Spółka Jawna 
ul. Prądnicka 46,  
31 – 202 Kraków 

Zadanie 
częściowe nr 2 

Cena (waga 60%)  60,00 

Termin dostawy 
(waga 40%) 40,00 

Suma punktów 
za zadanie 
częściowe nr 2 

100,00 

 
 
 

Zadanie częściowe nr 3: 
W niniejszym zadaniu częściowym złożono jedną ofertę, która to podlegała ocenie. W toku czynności badania i oceny, 
Oferta nr 1 złożona przez „Equimed Hołda Lenk Trembecki Spółka Jawna ul. Prądnicka 46, 31 – 202 Kraków” została 
uznana za najkorzystniejszą w ocenie kryteriów i otrzymała łącznie 100,00 pkt (cena - 60,00 pkt. / Termin dostawy – 
40,00 pkt. Wykonawca wywiązał się z obowiązku złożenia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków 
dowodowych. Oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 
dokumentach zamówienia, jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a także spełnia 
oczekiwania Zamawiającego. 

Ocena punktowa ofert: 

    

Nazwa firmy   

Equimed Hołda Lenk 
Trembecki  
Spółka Jawna 
ul. Prądnicka 46,  
31 – 202 Kraków 

Zadanie 
częściowe nr 3 

Cena (waga 60%)  60,00 

Termin dostawy 
(waga 40%) 40,00 

Suma punktów 
za zadanie 
częściowe nr 3 

100,00 

 
 

Zadanie częściowe nr 4: 
W niniejszym zadaniu częściowym złożono jedną ofertę, która to podlegała ocenie. W toku czynności badania i oceny, 
Oferta nr 1 złożona przez „Equimed Hołda Lenk Trembecki Spółka Jawna ul. Prądnicka 46, 31 – 202 Kraków” została 
uznana za najkorzystniejszą w ocenie kryteriów i otrzymała łącznie 100,00 pkt (cena - 60,00 pkt. / Termin dostawy – 
40,00 pkt. Wykonawca wywiązał się z obowiązku złożenia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków 
dowodowych. Oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 
dokumentach zamówienia, jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a także spełnia 
oczekiwania Zamawiającego. 



 

 
 
 

 

 

 

 
 

Ocena punktowa ofert: 

    

Nazwa firmy   

Equimed Hołda Lenk 
Trembecki  
Spółka Jawna 
ul. Prądnicka 46,  
31 – 202 Kraków 

Zadanie 
częściowe nr 4 

Cena (waga 60%)  60,00 

Termin dostawy 
(waga 40%) 40,00 

Suma punktów 
za zadanie 
częściowe nr 4 

100,00 

 
 
 

    

Zadanie częściowe nr 5: 
W niniejszym zadaniu częściowym złożono jedną ofertę, która to podlegała ocenie. W toku czynności badania i oceny, 
Oferta nr 1 złożona przez „Equimed Hołda Lenk Trembecki Spółka Jawna ul. Prądnicka 46, 31 – 202 Kraków” została 
uznana za najkorzystniejszą w ocenie kryteriów i otrzymała łącznie 100,00 pkt (cena - 60,00 pkt. / Termin dostawy – 
40,00 pkt. Wykonawca wywiązał się z obowiązku złożenia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków 
dowodowych. Oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 
dokumentach zamówienia, jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a także spełnia 
oczekiwania Zamawiającego. 
 

Ocena punktowa ofert: 

    

Nazwa firmy   

Equimed Hołda Lenk 
Trembecki  
Spółka Jawna 
ul. Prądnicka 46,  
31 – 202 Kraków 

Zadanie 
częściowe nr 5 

Cena (waga 60%)  60,00 

Termin dostawy 
(waga 40%) 40,00 

Suma punktów 
za zadanie 
częściowe nr 5 

100,00 

 
 

 
 

Kanclerz 

   /-/ mgr Marcin Gałan 
 


