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Dołuje, 17.08.2016r. 

  
"ESC GLOBAL" Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią  
Ul. Słoneczny Sad 4F 
72-002 Dołuje           
 
Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 02.08.2016r. na roboty budowlane – drobne prace budowlane nie 
naruszające kubatury budynku, mające na celu przystosowanie dwóch mniejszych pomieszczeń pod 
laboratorium 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. 
 

Z A W I A D O M I E N I E 
o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zawiadamia się, iż za ofertę najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, została uznana oferta 
złożona przez Wykonawcę: Zakład Wielobran żowy „ANDRUS” Jan Andrusieczko, Al. Wolno ści 31/B, 
72-315 Resko – z ceną w wysokości 10 000,00 zł netto / 12 300,00 zł brutto.    

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru . 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym z dnia 
02.08.2016r. 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 

Nazwa i adres wykonawcy,  
który zło żył ofert ę 

Liczba 
punktów 

przyznanyc
h  

w ramach 
kryterium  

„Cena 
oferty”  

Liczba 
punktów 

przyznanych  
w ramach 
kryterium  
„Termin 

realizacji” 

Suma 
przyznanych 

punktów 

1 
Zakład Wielobranżowy „ANDRUS”  

Jan Andrusieczko 
Al. Wolności 31/B, 72-315 Resko 

95 pkt 5 pkt 100 pkt 

2 

Firma Handlowo – Usługowa  
Wodzisław Sobczak 

Ul. Jedności Narodowej 4/6 
72-315 Resko 

82,65 pkt 3,75 pkt 86,4 pkt 

3 MASA IZOLACJE Sp. z o.o. S.K.A 
Ul. Południowa 15/216, 71-001 Szczecin 76,0 pkt 5 pkt 81,0 pkt 

 
 
 
W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego 

Wykonawcy. 
 
 
 


