Protokół z zapytania ofertowego w postępowaniu pn. Dostawa wraz z instalacją, fabrycznie
nowej, mechanicznej prasy krawędziowej CNC, strzałka ugięcia 160T X 3200 mm w projekcie
pn. „FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO COVID-19”
1. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz
ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego.
a) Metal Technics Polska sp. z o.o. Sp. k, ul. Ryżowa 43D/1 02-495 Warszawa, NIP
5223068919, cena oferty: 103.320 zł, oferta wpłynęła w dniu 14 stycznia 2021 r.
b) Haven Polska sp. z o.o., Piszkawa 6G, 56-400 Oleśnica, NIP 911-198-60-84, cena oferty
138.867 zł, oferta wpłynęła w dniu 14 stycznia 2021 r.
c) P.W. REMASZ Michał Obrzut, ul. Podgórna 29 89-340 Białośliwie, NIP 7642583975, cena
oferty 147.600 zł, oferta wpłynęła w dniu 15 stycznia 2021 r.
2. Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2 lit. a i b, (Wytyczne, pkt 6.5.2)
Zamawiający, oświadcza, że nie są powiązany osobowo lub kapitałowo z Wykonawcą,
co niniejszym potwierdza, poprzez złożenie poniższego podpisu:
Dariusz Malinowski
3. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie
warunki były stawiane.
Metal Technics Polska sp. z o.o. Sp. k. – Wykonawca spełnił warunki udziału
w postępowaniu;
Haven Polska sp. z o.o. – Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu,
tzn. złożona oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
P.W. REMASZ Michał Obrzut - Wykonawca nie spełnił warunków udziału
w postępowaniu, tzn. złożona oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom
za spełnienie danego kryterium.
Kryteria oceny ofert: cena 100%
5. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru
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Zgodnie z kryteriami oceny, oferty: Metal Technics Polska sp. z o.o. Sp. k, ul. Ryżowa
43D/1 02-495 Warszawa, NIP 5223068919, cena oferty: 103.320 zł
6. Datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego.
sporządził: Dariusz Malinowski, 19 stycznia 2021 r.

Załączniki:
1. Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
2. Złożone oferty.
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