Dołuje,18.11.2016r.
"ESC GLOBAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Słoneczny Sad 4f
72-002 Dołuje
Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 8.11.2016r. na dostawę mebli laboratoryjnych i dygestorium
laboratoryjnego w związku z realizacją przez "ESC GLOBAL" Sp. z o.o. projektu pn. Wprowadzenie nowej
generacji produktów z serii ESC 458 do konserwacji układów wody chłodzącej i kotłowej przez
przedsiębiorstwo ESC GLOBAL Sp. z o. o. (nr projektu: RPZP.01.05.00-32-0035/16) współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020,
Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych
specjalizacji.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zawiadamia się, iż za ofertę najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, została uznana oferta
złożona przez Wykonawcę: ZANID Grażyna Marcinkowska, Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 12,
55-040 Kobierzyce – z ceną w wysokości 30 000,00 zł netto / 36 900,00 zł brutto.
Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru.
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym z dnia
08.11.2016r. i stosownie do przyjętych w tym zapytaniu ofertowym zasad oceny ofert otrzymała 100 pkt –
co czyni ją najkorzystniejszą.
Streszczenie oceny ofert zawierające punktację przyznaną ofertom przedstawia poniższa tabela:
Nr
oferty

1
2
3

Nazwa i adres wykonawcy,
który złożył ofertę

ATU Sp. z o.o.
ul. Zemborzycka 112A, 20-455 Lublin
ZANID Grażyna Marcinkowska
Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 12,
55-040 Kobierzyce
Kendrolab Sp. z o.o.
ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa

Liczba
punktów
przyznanych
w ramach
kryterium
„Cena oferty”

Liczba
punktów
przyznanych
w ramach
kryterium
„Termin
realizacji”

Suma
przyznanych
punktów

85,5 pkt

3,5 pkt

89 pkt

95 pkt

5 pkt

100 pkt

81,7 pkt

5 pkt

86,7 pkt

W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego
Wykonawcy.
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