Dębica, 22.02.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW
TRWAŁYCH – Centrum obróbcze trzy osiowe
1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
Dostawa środka trwałego w postaci centrum obróbczego trzyosiowego w ramach projektu pn.
„Usługi naprawy silników i śmigieł lotniczych z wykorzystaniem metody obróbki współpracujących
elementów zapewniającej wysoką wytrzymałość zmęczeniową przy jednoczesnym ograniczonym
ciężarze elementów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie
projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0306/17.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.
2. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zapytania ofertowe zostały wysłane do potencjalnych Oferentów oraz zamieszczone na stronie
internetowej PPHU Royal Star Krzysztof Pawełek pod adresem www.royalstaraero.pl, na stronie
www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl, na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
3. PODMIOTY ZAPROSZONE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM
Poprzez wysłanie zapytań ofertowych w dniu 26.01.2018 r. do wzięcia udziału w postępowaniu
ofertowym zaproszono:
a) Dematec Polska Sp. z o.o., ul. Rudolfa Diesla 15, 32-005 Niepołomice
b) Dawin Plus, ul.Koronkarska 5/13, 61-005 Poznań
c) REMTOOL skrawanie – narzędzia, ul. Sadowa 18, 62-020 Swarzędz - Jasin
4. PODMIOTY, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY
W oznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 05.02.2018 r. do godziny 15:00 wpłynęła
jedna oferta:
a) Dematec Polska Sp. z o.o., ul. Rudolfa Diesla 15, 32-005 Niepołomice
5. WYBÓR OFERTY
Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym dotyczącym dostawy środków trwałych tj.
Cena – 60%, Gwarancja – 10% i Czas przystąpienia do usunięcia awarii – 30% dokonano oceny
merytorycznej.
OFERENT
Dematec Polska Sp. z o.o.
KRYTERIA
Cena

60,00

Gwarancja

5,00

Czas przystąpienia do usunięcia awarii

30,00

SUMA

95,00

Z przeprowadzonej oceny merytorycznej wynika, iż oferta przedłożona przez przedsiębiorstwo
Dematec Polska Sp. z o.o. jest najkorzystniejsza – oferta uzyskała 95,00 punktów. PPHU Royal-Star
Krzysztof Pawełek informuje, iż złożona przez Dematec Polska Sp. z o.o. oferta została wybrana do
realizacji dostawy środka trwałego w postaci centrum obróbczego trzyosiowego – w ramach projektu
„Usługi naprawy silników i śmigieł lotniczych z wykorzystaniem metody obróbki współpracujących
elementów zapewniającej wysoką wytrzymałość zmęczeniową przy jednoczesnym ograniczonym
ciężarze elementów”.

Z poważaniem,
PPHU Royal Star Krzysztof Pawełek

