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Rzeszów, 05.07.2022 r. 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 5/1.2/POPW  

 

1. Przedmiot postępowania ofertowego 

Przedmiotem postępowania ofertowego jest kompleksowa organizacja dla Zamawiającego 

wyjazdów na imprezy targowe i misje gospodarcze w ramach projektu pn. „Wdrożenie 

modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy 

WINDOORMATIC na rynku austriackim i niemieckim” realizowany 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 04.07.2022 r., do godz. 

13:00 wpłynęły następujące oferty: 

a) Oferta nr 1 – Cristal Travelnet sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk, NIP: 
6751482416. 

b) Oferta nr 2 – GMSYNERGY sp. z o.o. sp. j., ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów, NIP: 
7282791854. 

c) Oferta nr 3 – ProAktyw Paweł Pieniążek, 36-046 Zgłobień 15, NIP: 8133037897. 
 

4. Wybór oferty 

Złożone oferty zostały poddane analizie w zakresie warunków oceny formalnej, która 

obejmuje kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów. Przeprowadzona ocena 

dokumentacji wykazała, iż złożone oferty spełniły wszystkie warunki oceny formalnej, 

w związku z tym  zostały poddane ocenie merytorycznej wg. kryteriów określonych 

w zapytaniu ofertowym nr 5/1.2/POPW. 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

 

 

WAGA 

 

Oferta nr 1 

 
Oferta nr 2 

 
Oferta nr 3 

Cena netto w PLN lub EUR* 95 % 93,41 50,61 95,00 

Nocleg w hotelu o standardzie 4 gwiazdkowym 5 % 0,00 5,00 0,00 

SUMA: 100% 93,41 55,61 95,00 

 

http://www.windoormatic.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Z przeprowadzonej oceny merytorycznej wynika, iż oferta nr 1 uzyskała 93,41 oferta nr 2 

uzyskała 55,61 pkt a oferta nr 3 uzyskała 95,00 pkt podczas oceny kryteriów oceny ofert. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający informuje, iż oferta nr 3 złożona przez ProAktyw 

Paweł Pieniążek, 36-046 Zgłobień 15, NIP: 8133037897 została wybrana do realizacji 

usługi kompleksowej organizacji dla Zamawiającego wyjazdów na imprezy targowe i misje 

gospodarcze w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji 

celem podwyższenia konkurencyjności firmy WINDOORMATIC na rynku austriackim 

i niemieckim” realizowany 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. 

 

 

 

 

 

 

 


