
  

 

Pustków, 08.01.2020 r. 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 1/DST/3.2.2/KT 
dotyczącego dostawy środków trwałych tj. „Stacje filtracyjne – 2 sztuki” 

 

1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 

Przedmiotem zapytania była  dostawa środków trwałych w postaci 2 sztuk stacji filtracyjnych w 

ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy VENMA poprzez wdrożenie wyników 

prac B+R” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III: 

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, 

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu: 

POIR.03.02.02-00-1720/19. 

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym. 

 

2. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Zapytania ofertowe zostały wysłane drogą mailową do potencjalnych Oferentów oraz zamieszczone 

na stronie internetowej VENMA Natalia Mączka pod adresem www.venma.pl  oraz na portalu Baza 

Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

3. PODMIOTY ZAPROSZONE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM 

Na podstawie zapytań ofertowym wysłanych na adresy e-mail (zapytania ofertowe wysłane z adresu 

e-mail Zamawiającego) do udziału w postępowaniu zaproszone zostały: 

1. CleanAir Sp. z o.o. , 80-297 Miszewko , ul. Admirała Andrzeja Karwety 25  
e-mail:  p.celigowski@cleanairfactory.pl 

2. FAN SYSTEM  Jacek Milewski , 41-215 Sosnowiec , ul. Nowa 1B 
e-mail:  fan-system@o2.pl 

2. PAW Sp. z o.o. , 80-297 Miszewko , ul. Adm. A. Karwety 25                                                 

e-mail:  l.kaim@filtry-powietrza.pl 

 

4. PODMIOTY, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY 

W oznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 23.12.2019 r. do godziny 12:00 wpłynęła 

następująca oferta: 

PAW Sp. z o.o. , 80-297 Miszewko , ul. Adm. A. Karwety 25 

 

5. WYBÓR OFERTY 

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Oferenta dokumentów, warunki oceny formalnej, 

które obejmują kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów spełniła oferta złożona przez 

firmę PAW Sp. z o.o., która następnie poddana została ocenie merytorycznej,  zgodnie z kryteriami 

określonymi w zapytaniu ofertowym nr 1/DST/3.2.2/KT tj.  

A. Cena netto w PLN lub EUR* – 80%  

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


  

 

B. Gwarancja – 20% 

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 

Ocena = A + B, gdzie: 

Ad. A. Kryterium Cena netto w PLN lub EUR zostanie obliczone wg następującego wzoru: 

- najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej 

oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 80 punktów 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 80 punktów. 

 

Ad. B Kryterium Gwarancja zostanie obliczone wg następującego wzoru: 

- udzielenie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji – 20 punktów, 

- udzielenie co najmniej 18 miesięcznej gwarancji – 10 punktów, 

- udzielenie krótszej niż 18 miesięcznej gwarancji – 0 punktów. 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów. 

Łączna ocena ofert: 

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A i Kryterium B zostaną dodane do  siebie i 

na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać 

maksymalnie 100 pkt. 

 

Oferta PAW Sp. z o.o. uzyskała 100 punktów. 

W związku z powyższym NATALIA MACZKA GROUP Sp. z o.o. informuje, iż oferta złożona przez PAW 

Sp. z o.o. , 80-297 Miszewko , ul. Adm. A. Karwety 25  została wybrana do realizacji dostawy 

środków trwałych w postaci 2 sztuk stacji filtracyjnych w ramach projektu pn. „Podwyższenie 

konkurencyjności firmy VENMA poprzez wdrożenie wyników prac B+R” realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w 

przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt 

na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu: POIR.03.02.02-00-1720/19. 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

NATALIA MACZKA GROUP Sp. z o.o. 


