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Przysieki, dnia 19.05.2016 

 

Zakłady Metalowe w Przysiekach Sp. z o.o. 

Przysieki 421 

38-207 Przysieki 

 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  

NA DOSTAWĘ FREZARKI UNIWERSALNEJ  

 
 
 

Zarząd Zakładów Metalowych w Przysiekach Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę frezarki uniwersalnej została wybrana oferta 

złożona przez: 

METAL TECHNICS POLSKA S.C. 

ul. Ryżowa 43d/1 

02-495 Warszawa 

 

Uzasadnienie:  

Oferent  METAL TECHNICS POLSKA S.C.  złożył ofertę, która w ocenie ofert uzyskała łącznie 

największą liczbę punktów, tj. 100,00 punktów, w tym: 

 cena netto – 90,00 punktów, 

 czas realizacji zamówienia – 10,00 punktów. 
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Zestawienie ofert, które podlegały ocenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

 

lp. 
nazwa i adres  

oferenta 

spełnienie 
warunków  

udziału  
w postępowaniu 

 

(tak/nie) 

spełnienie 
wymogów 

specyfikacji 
technicznej  

 

(tak/nie) 

oferta 
dopuszczona  

do oceny 
punktowej 

 

(tak/nie) 

cena netto 
 

(PLN) 

liczba punktów 
przyznana ofercie  

w kryterium 
"cena netto" 

(Pc) 

czas 
realizacji 

zamówienia –  
w dniach 

liczba punktów 
przyznana ofercie  

w kryterium  
"czas realizacji 
zamówienia" 

(Pd) 

ocena 
końcowa 

 

(Pc+Pd) 

1 
METAL TECHNICS POLSKA S.C. 
ul. Ryżowa 43d/1 
02-495 Warszawa 

tak tak tak 55 000,00 90,00 43 10,00 100,00 

2 
JANUS Sp. z o.o. i Spółka - Sp. K. 
ul. Grzybowa 1 
41-200 Sosnowiec 

nie nie nie ----- ----- ----- ----- ----- 

3 
MAKTEK Jerzy Zalewski 
ul. Brzeska 120 
08-110 Siedlce 

nie nie nie ----- ----- ----- ----- ----- 

4 

STURMER Maszyny Sp. z o.o. 
ul. Krajowa 13 
62-025 Kostrzyn 

oferta 71000514 

nie nie nie ----- ----- ----- ----- ----- 

5 

STURMER Maszyny Sp. z o.o. 
ul. Krajowa 13 
62-025 Kostrzyn 

oferta 71000516 

nie nie nie ----- ----- ----- ----- ----- 

6 
EUROMETAL Sp. z o.o. 
Miszewko 41 
80-297 Banino 

nie nie nie ----- ----- ----- ----- ----- 

7 
GORBREX Machinery Trade Sp. z o.o. 
ul. Mstowska 10a 
42-240 Rudniki 

nie nie nie ----- ----- ----- ----- ----- 

 


