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Rzeszów, 20.10.2021 r. 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/1.2/POPW  

DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO 

 

 

1. Przedmiot postępowania ofertowego 

Przedmiotem postępowania ofertowego jest dostawa, wniesienie, posadowienie, montaż 

oraz uruchomienie nowego środka trwałego  tj. pilarki formatowej wraz z osprzętem 

w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem 

podwyższenia konkurencyjności firmy WINDOORMATIC na rynku austriackim 

i niemieckim” – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-

2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr 

POPW.01.02.00-18-0029/20. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym. 

 

2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.windoormatic.pl/ oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

 

3. W oznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 30.09.2021 r., do godz. 

14:00 wpłynęły następujące oferty: 

a) Oferta nr 1 – FELDER GROUP POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 44-240 Żory, Aleja Jana Pawła II 43,  NIP 6472313531. 

 

4. Wybór oferty 

Złożona oferta została poddana analizie w zakresie warunków oceny formalnej, która 

obejmuje kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów. Przeprowadzona ocena 

dokumentacji wykazała, iż złożona oferta spełniła wszystkie warunki oceny formalnej, 

w związku z tym  została poddana ocenie merytorycznej wg. kryteriów określonych 

w zapytaniu ofertowym nr 2/1.2/POPW. 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

 

 

WAGA 

 

Oferta nr 1 

Cena netto w PLN lub EUR* 80 % 80,00 

Gwarancja 20 % 0,00 

SUMA: 100% 80,00 

http://www.windoormatic.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Z przeprowadzonej oceny merytorycznej wynika, iż oferta nr 1 uzyskała 80,00 podczas oceny 

kryteriów oceny ofert. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający informuje, iż oferta nr 1 złożona przez firmę 

FELDER GROUP POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy 

Alei Jana Pawła II 43, 44-240 Żory została wybrana do realizacji dostawy, wniesienia, 

posadowienia, montażu oraz uruchomienia nowego środka trwałego  tj. pilarki formatowej 

wraz z osprzętem w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego 

internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy WINDOORMATIC na rynku 

austriackim i niemieckim” – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie 

projektu nr POPW.01.02.00-18-0029/20. 

 

 

 

 

 

 


