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PROTOKÓŁ Z WYBORU NNKORZVSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP OBRABIARKI

dotyczy akcji ofenowei- nr 1/2017/RPOWSL na potrzeby prelektu pri „Wdrażanie
innowacyjnego procesu nbróbki mechanicznej w prooukqi zasadniczo uiepszonycn
pruduklów wkładów ninacyinycn oraz wzorników dla specjalistycznychnarlędncwm"

W trakcie prawadznnej akcji ofertowe] wysłano zapytania ofertowe do n/w firm-

1 Abplanalp Sp. z u u 4 Warszawa , data wysiania zapytania 20.12.2017v. ( emarii
z TWBJari Zycn *Warszawa , riara wysłania zapytania 21.11 2017r, ( emaiii
3. MAZAK , Katowice , data wyslania zapytania 21.12.2017r. ( email)
a. 5: Machinmg Soiununs - data wyslania zapytania 21 12.2017r. i email)

Do dnia 02.01.2017 wpiynęiy dwie pisemne afeny na dostawę pionowego centrum
ubrńbczego:

1. PMK INWESTYCJE sp. zo.o., 004179 Warszawa, Aieje Uiazdowskie 18/7
Data wpływu aferly: zz 12.2017r

z ABPLANALP Sp. z o.o.-, 027979 Warszawa, ui. Kosirzyn'ska 36
Dara wplywu oferty: 29.12.2010.

Zgodnie z warunkami określanymi w punkcie v zapytania ofertowega nadesłane oferty
zostały podanie ocenie jak nrzei:

Naxwa oferent: PKM INWESTYUE sp. : o.o. ABPLANALP Sp. z o.o.

Kmeifurn

Cena ( netto) › EUR 15000000 35 154,00

Huść punktńw- kryterium cena 115,37 70,00
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TRANSGOM Sp. z o.o.
K3 toWice

ewanncia '11 miesięcy—ohrahiarka 24 mlESIącE
24 m ące - siorowame

Ilość punktów , krytevium >u zo
gwarancja
Cxasreakcji na podjęcie i Brakzapisu 24 godzinyod daw zgiooemo
czynności somisuwyzn

Tosi punktów, kryteriumms 0 10

faks na pndiętie :xynnors'z?
serwisowych

Sumarvcma ilość punktńw 45,31 mu

Warunkiem koniecznymzawanvm w zapytaniu ofertowym bvhakle termin dostawy
Obrabiarki do dnla 300310187. O'ererm zaprnponowali terminy dostawylak nizej

1. PKM mwmw; Sp. z o.o. , 4 miesiące od daty podpisania umowy
z. ABPLANALP sp. z o.o. , 30.03.2015r.

Na pudstawe przeprowadzone] ofeny kamlsja stwierdza co następujei
- Nadesiana oferta z firmy Abpianalo Sp. z o.o. zdooyia najwyzszą liczbę punktów — 100

~ Termin reaiizaqi zaproponowany prze firmę Abpianaio so. z o. „spania warunek
kamienny zawarty W zapvxaniu,

- Oferte Abplanalp Sp.z o.o speinra wszystkiewymogi formalne, a je] treś odpowiada
treści specyfikacil istotnych warunków określonychw zapytaniu ofertowym.

. Olena AhoianaIQSD. z o 0 została brana za nailepsza i spelmaiaca kryteria.

Dodatkowa informujemy, ze z postępowania nie wykiuuono zadnego dostawcy i nie
odrzucono zadne] oferty

Podpisy monkdw komls]

1. Jolanta Sobiech - Prokurent

2. Jacek Wylęźek , Dyrekmrds. Produkcji i Handiu

3. Tomasz Slwek , Kierownik DIIaN Produkqi
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