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Brzeżanka, 29.04.2022 r. 
 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 4/DST/1.3 

 DOTYCZĄCEGO DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH  

 

1. Przedmiot postępowania ofertowego 

 

Dostawa środków trwałych w postaci: wózek widłowy – duży (1szt), wózek widłowy – mały (1szt) 

oraz wózki paleciaki (2 szt.) w ramach projektu pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy MEUS 

dzięki wdrożeniu innowacyjnego produktu – wielkogabarytowego ekstrudowanego pelletu” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 

Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: 

POPW.01.03.01-18-0029/20.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym. 

 

2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.meus.net.pl  

oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

 

3. W oznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 15.04.2022 r. do godziny 16:00 

wpłynęło 5 ofert (otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19.04.2022 r. o godzinie 10:00): 

 

a) MTL ASCO Sp. z o.o., ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice, 

b) ROMAX PRIM Sp. z o.o., Sp. K. . , ul. Tadeusza Szafrana 9, 30-401 Kraków, 

c) TRUCK MOTOR BIS WÓZKI WIDŁOWE S.C. Ewaryst Staniecki, Agata Staniecka, ul. Sprzętowa 3D, 

10-467 Olsztyn.  

d) TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o., ul. Metalowa 7B, 26-500 Szydłowiec, 

e) Technik Michał Walkowicz, ul. Chyszowska 12, 33-100 Tarnów.  

 

4. Wybór oferty 

 

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Oferentów dokumentów warunki oceny formalnej, 

która obejmuje kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów zostały spełnione przez 

ofertę firmy Technik Michał Walkowicz.  

Oferty pozostałych firm tj. MTL ASCO; ROMAX PRIM; TRUCK MOTOR BIS WÓZKI WIDŁOWE; 

TOOLMEX TRUCK  nie spełniły wymogów określonych w zapytaniu ofertowym, co stanowiło 

podstawę do ich odrzucenia.   

http://www.meus.net.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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W związku z tym oferta firmy Technik Michał Walkowicz została poddana ocenie według  kryteriów 

zawartych w zapytaniu ofertowym.  

Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym tj. Cena netto ; Gwarancja ; Czas 

przystąpienia do usunięcia awarii dokonano oceny merytorycznej złożonych ofert. 

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

 

WAGA 
Technik Michał 

Walkowicz 

Cena netto  60% 60 punktów 

Gwarancja 16 % 16 punktów 

Czas przystąpienia do usunięcia awarii 24 % 24 punkty 

SUMA: 100% 100 punktów 

 

Z przeprowadzonej oceny merytorycznej wynika, iż oferta przedłożona przez firmę Technik Michał 

Walkowicz jest najkorzystniejsza – oferta uzyskała 100 punktów. 

W związku z powyższym, MEUS Garbarz Marcin  informuje, iż złożona przez firmę Technik Michał 

Walkowicz oferta została wybrana do realizacji dostawy środków trwałych w postaci : wózek 

widłowy – duży (1szt), wózek widłowy – mały (1szt) oraz wózki paleciaki (2 szt.) w ramach projektu 

pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy MEUS dzięki wdrożeniu innowacyjnego produktu – 

wielkogabarytowego ekstrudowanego pelletu” 

 

 

Z poważaniem,  

Marcin Garbarz 

Właściciel 

 

 

 

 

 


