
              Czarna, dnia: 07.03.2018 r. 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

dotyczy: przeprowadzenia zapytania ofertowego na „Dostawę elementów składowych 

formy wtryskowej” w ramach projektu „Rozwój firmy Halmar poprzez wprowadzenie 

nowego produktu na rynek” 

CZĘŚĆ I System gorąco-kanałowy wraz z regulatorem.   

CZĘŚĆ II Części składowe formy, płyty odprężane cieplnie 
Data publikacji ogłoszenia 22.02.12.2018 r  

Nr ogłoszenia: 1091248 

 

Zamawiający – Z.P.H. Halmar s.c. M.Lech, H.Lech, R.Dąbek 37-125 Czarna 824a, 

informuje, że w postępowaniu zapytanie ofertowe na: 

 

„Dostawę elementów składowych formy wtryskowej” w ramach projektu  

„Rozwój firmy Halmar poprzez wprowadzenie nowego produktu na rynek” 

CZĘŚĆ I System gorąco-kanałowy wraz z regulatorem.  

została wybrana oferta Firmy 

Zakład Technologiczny ELWIK Maksym Kępa, 

ul Jakobinów 35, 

02-240 Warszawa 

 

Cena netto wybranej oferty wynosi:  

12 114,20 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy sto czternaście złotych 20/100)  

plus 23 % podatek VAT w wysokości 2 786,27 zł  

Cena brutto wybranej oferty wynosi:  

14 900,47 zł (słownie czternaście tysięcy dziewięćset złotych 47/100) 

 

 

Uzasadnienie wyboru: 

 W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, oferta w/w Dostawcy/Oferenta otrzymała 

najwyższą ilość punktów wg przyjętych kryteriów oceny ofert, określonych w zapytaniu 

ofertowym. Oferta została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Wartość oferty mieści się  

w kwocie, którą Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zamówienia. 

W postępowaniu zostały złożone oferty przez: 

 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 

usługodawców 

Cena oferty 

brutto w zł 

Liczba pkt. w kryterium:  

1. 

 

Zakład Technologiczny ELWIK Maksym Kępa, 

ul Jakobinów 35, 

02-240 Warszawa 

 

14 900,47  70 

 

 

 

 



 

na: 

„Dostawę elementów składowych formy wtryskowej” w ramach projektu  

„Rozwój firmy Halmar poprzez wprowadzenie nowego produktu na rynek”  

CZĘŚĆ II Części składowe formy, płyty odprężane cieplnie 

została wybrana oferta Firmy 

MEUSBURGER Georg GmbH&Co KG, 

Kesselstr. 42 6960 Wolfurt, 

Austria 

 

Cena netto wybranej oferty wynosi:  

12 346,68  zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 68/100)  

 

 

 

Uzasadnienie wyboru: 

 W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, oferta w/w Dostawcy/Oferenta otrzymała 

najwyższą ilość punktów wg przyjętych kryteriów oceny ofert, określonych w zapytaniu 

ofertowym. Oferta została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Wartość oferty mieści się  

w kwocie, którą Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zamówienia. 

W postępowaniu zostały złożone oferty przez: 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 

usługodawców 

Cena oferty 

Netto w zł 

Liczba pkt. w kryterium:  

1. 

 

MEUSBURGER Georg GmbH&Co KG, 

Kesselstr. 42 6960 Wolfurt, 

Austria 

 

12 346,68 70  

 

 

Informacja o wykonawcach których oferty zostały odrzucone 

 

Brak ofert odrzuconych 

 

 

Z poważaniem  

Współwłaściciele –  
Z.P.H. Halmar s.c.  
M.Lech, H.Lech, R.Dąbek 

 

 

 


