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,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Uj azd

owo, 13.O2.2O!7 r.

lrena Olejniczak
Smak Tradycji

Ujazdowo 19a

6/.LĘ Włoszakowice
NIP: 597-1rt4-39-73

WYNlKl PosTĘPoWANlA
DO ZAPYTANIE OFERTOWEGO

NR2l02l2ilt7
SPROSTOWANIE

W dniu 11.02.2017 w wvnikach do postepowania do zapWania ofertowego nr 2/02/2017 podano
błedna kwote netto, brutto i VAT ofertv. która uzvskała naiwieksza liczbe punktów. Poniżei
przedstawiamv prawidłowe wvniki.

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 2oL4-20Żo komisja w składzie (lrena olejniczak, Sylwia
Witkiewi cz) do kon

uj

e wyboru naj korzystn iejszej oferty:

Nazwa zadania
Patelnia uchylna elektryczna- szt.1

Zamawiający:
lrena Olejniczak
Smak Tradycji

Ujazdowo 19a
64-1'40 Włoszakowice

opis przedmiotu zamówienia:
Patelnia uchylna elektryczna- szt.1

{miejsce dostarczenia

i

instalacji): lrena Olejniczak Smak Tradycji, Ujazdowo

19a,

54-140 Włoszakowice
Parametry:

moc całkowita 12,0kW, pojemnośćrobocza min. 80 litrów, powierzchnia robocza min. 0,5 m2,
przychył misy elektryczny, płynna regulacja temperatury w zakresie od 50-275 stopni celcjusza,
elektroniczny regulator temperatury

z

funkcją kontroli rozgrzewania i sygnalizacji awarii,
IREHA O1"EJ'{IEAT Si'!AI{ TRADYC'I

ujAzDowo 19A, 6+t40 wŁGzAKolńrlcE
Tel. 605-18-18-51, fax. 65 537

{'4

e-mail: svlwia-witkiewicz@wp.pl
NtP 697-144-39-73
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Przeznaczenie i funkcje:
Maszyna niezbędna do smażenialpieczenia/wysmażania różnego rodzaju mięs.

Wskazanie wyboru oferĘ wrazz uzasadnieniem
Spośród złożonych ofert największą ilośćpunktów wg w/w kryteriów otrzymała

firma SAS Spółka z o.o. Sp. k. pkt 2,00
Pozostałe oferty otrzymaty mniejszą liczbę punktów
a) cena netto: 12 400,00P1N

brutto: 15 252,00 PLN
c) wartośćVAT: 2 852,00 PLN
d) gwarancja w miesiącach: 12m-cy
W związku z powyższym zw/w firmą zostanie podpisana umowa.
b) cena

Miejsce 2 firma A-Bls URąDZENlA GAsTRoNoMlcZNE Mieczysław Górski, pkt. n/d (odrzucona ze
względów formalnych)
Miejsce Żfirma XXlgastro Sp. z o.o. , pkt. n/d (odrzucona ze względów formalnych)

Svlwia Witkiewicz
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IRENA otĘ'NlczAx SMAK TRADYC'|

UlAzDowo 19Ą 64_!10 wtoszAxowcE
Tel. 605-18-18-51, fax. 65 537 04 46
e-mail

:

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

