Warszawa, dn. 11 lipca 2018r.
Edyta Przygoda Willa Rosochacz
27-230 Brody, Henryk – Szyb

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa 1 (jednego) nowego
samochodu dostawczego do 3,5 tony z izolacją termiczną i agregatem (znak sprawy: 03-B/2018)
Działając zgodnie z treścią rozdziału X zapytania ofertowego, a także na podstawie rozdziału 6.5.2.
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano
ofertę firmy:
ROMAR Sp. z o.o.
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Wardyńskiego 3
Uzasadnienie:
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z zapytaniem ofertowym.
W załączeniu przekazuję zestawienie z porównania ofert a także streszczenie złożonych ofert.
Mając na uwadze powyższe, zamawiający, na podstawie p. 21 rozdziału 6.5.2. Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności (…), zaprasza Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, do zawarcia umowy o zamówienie.
Jednocześnie informuję, iż osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest p. Edyta Przygoda
(mail: edytaprzygoda@interia.pl).

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka, Działania 2.5
,,Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”, w ramach projektu pn.: „Innowacyjne produkty ekożywienia dietetycznego w dostawie i na miejscu”
na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0291/16-00

oznaczenie sprawy: 03-B/2018
Edyta Przygoda Willa Rosochacz
27-230 Brody, Henryk – Szyb 1

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do dnia 28 czerwca 2018:
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin realizacji przedmiotu
zamówienia

1

M. i R. PRASEK Sp. J. Monika Prasek Robert Prasek
26-600 Radom, ul. Kozienicka 1

130.900,00 zł

do 30 września 2018

2

ROMAR Sp. z o.o.
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Wardyńskiego 3

142.474,59 zł

do 20 lipca 2018

Na realizację zamówienia zamawiający przeznaczył łączną kwotę: 148.065,05 zł brutto.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Osi
Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka, Działania 2.5 ,,Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”, w ramach projektu pn.: „Innowacyjne produkty ekożywienia dietetycznego w dostawie i na miejscu”
na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0291/16-00

oznaczenie sprawy: 03-B/2018

Edyta Przygoda Willa Rosochacz
27-230 Brody, Henryk – Szyb 1

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer
oferty

Liczba pkt w kryterium:
cena brutto

Liczba pkt w kryterium:
termin realizacji przedmiotu zamówienia

Razem

1

60,00 %

0,00 %

60,00 %

2

55,12 %

40,00 %

95,12 %

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Osi
Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka, Działania 2.5 ,,Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”, w ramach projektu pn.: „Innowacyjne produkty ekożywienia dietetycznego w dostawie i na miejscu”
na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0291/16-00

