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Uiazdową L1-.o?'.Żot7r.
lrena Olejniczak
Smak Tradycji

Ujazdowo 19a
64-t4o Włoszakowice
NIP: 697-1t14-39-73

WYNlKl PosTĘPoWANlA
DO ZAPYTANIE OFERTOWEGO

NRLlO2l2O!7

W związku z planowaną realizacją inwestycji dofinansowanej w ramach poddziałania ''Wsparcie
inwestycji W przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój'' objętego Programem
Rozwoju obszarów Wiejskich na lata zot4-ŻoŻ} komisja w składzie (lrena olejniczak, Sylwia
W itkiewi cz) do ko n uje wyboru najkorzystn iejszej oferty:
Nazwa zadania
Kocioł warzelny- szt.1

Zamawiający:
lrena Olejniczak
Smak Tradycji

Ujazdowo 19a
64-L4o Włoszakowice

opis przedmiotu zamówienia:
Kocioł warzelny_ szt.1

(miejsce dostarczenia
64-L4a Włoszakowice

i

instalacji):

lrena Olejniczak Smak Tradycji, Ujazdowo

L9a,

Parametry:

ogrzewanie olejowe, min. 600l, komqra spalania z wyłożeniem ceramicznym, programowanie
włączenia automatycznego do 7Ż godz., sterowanie mikroprocesorowe/ półka na ki.ie wędzarnicze,
max temperatura pracy kotła 110 stopni celcjusza, czas ogrzewania wody do temperatury wrzenia
około 1 godzina, średnie zużycia oleju max 2,5 litra na godz., misa i blat piaskowane, sterownik
zamontowany na wyciągniku, zawiasy samohamowane.

Przeznaczenie i funkcje:
Maszyna niezbędna do zagotowywania produktów w słoikach.
IRENA OLEJHICZAX SMAK'*ADYCJI
UJAZDOWO 19A, 64-140 WLOSZAKOWTCE

Tel. 605-18-18-51, fax. 55 537 04 46
e-mail: svlwia-witkiewicz@wp.pl
NtP 697-144-39-73
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Wskazanie wyboru oferĘ wraz z uzasadnieniem

Spośród złożonychofert największą ilośćpunktów wg w/w kryteriów óirzvmała firma
REX-POL Sp. z o.o. pkt 2,00
Pozostałe oferty otrzymaty mniejszą liczbę punktów
a) cena netto: 39 000,00P1N
b) cena
c}

brutto: 47 970,00 PLN

wartośćVAT: 8 970,00 PLN

d) gwarancja w miesiącach: 12 m-cy
W związku z powyższym zw/w firmą zostanie podpisana umowa.

Miejsce 2

firma

PROMAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sp.

{odrzucona ze względów forma lnych)
Miejsce 3 firma n/d pkt. n/d

z o.o., pkt.

n/d

Sylwia Witkiewicz

.5q L łł*...H.,:l*i9r*.l=,'
'JjaŻdolvo 1 9F, .l4-1lj.j Wroszakowice
tel.l"łax 65 5:]l Lj4 46, tsl" 60E 6c8 166
NIP 697-"i.,i,i 3g-7 i F.:gon 4.ii46MS3

IRENA OTETNICZAK SMAI( TiADYCJI

UJAzDowo 19A, 64-!10 włoszAl(owcE
Tel. 605-t8-18-51, fax. 65 537 {t4 46
e-mail

:

svlwia-witkiewicz@wp.pl
NIP 697-1rt4-39-73

