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Bratkówka, 15.06.2021 r. 
 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/1.4/2021 

DOTYCZĄCEGO DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

tj. zautomatyzowany mieszalnik do gipsu połączony z automatyczną linią do produkcji 

paneli gipsowych 

 

1. Przedmiot postępowania ofertowego 

 

Dostawa środków trwałych w postaci: zautomatyzowanego mieszalnika do gipsu połączonego z 

automatyczną linią do produkcji paneli gipsowych w ramach projektu pn. „WZROST 

KONKURENCYJNOŚCI FIRMY MAX-STONE W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 

2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na 

konkurencję II Etap. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym. 

 

2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego 

Zapytania ofertowe zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

https://maxstone.pl/ oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

 

3. W oznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 02.06.2021 r. do godziny 10:00 

wpłynęły 2 oferty (otwarcie ofert nastąpiło w dniu 02.06.2021 r. o godzinie 10:15), jedna 

z ofert wpłynęła po wyznaczonym terminie na składanie ofert. 

 

a) AUTOPROCES Bogdan Mazur, Marcin Szostak S.C.; Góra Motyczna 94a, 39-204 Żyraków 

b) ZELKON Sp. z o.o.; ul. Baczyńskiego 6; 35-210 Rzeszów 

c) DAMATIC AUTOMATION Sp.  z o.o.; ul. Tęczowa 35, 44-300 Wodzisław Śląski – oferta wpłynęła 

po terminie wyznaczonym na wpływ ofert. 

 

4. Wybór oferty 

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Oferentów dokumentów warunki oceny formalnej, 

która obejmuje kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów zostały spełnione dla ofert 

firmy: AUTOPROCES Bogdan Mazur, Marcin Szostak S.C oraz ZELKON Sp. z o.o.  W związku z tym 

oferty zostały poddane ocenie według kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym. Oferta firmy 

DAMATIC AUTOMATION Sp.  z o.o. została odrzucona z uwagi na złożenie po terminie (decyduje data 

i godzina wpływu oferty). 

Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym tj. cena netto; gwarancja; czas 

przystąpienia serwisanta do zdalnego usunięcia awarii lub usunięcia awarii w miejscu instalacji 

urządzenia dokonano oceny merytorycznej złożonych ofert. 

 

https://maxstone.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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KRYTERIA OCENY OFERT 

 
WAGA 

AUTOPROCES Bogdan 

Mazur, Marcin Szostak 

S.C 

 

ZELKON Sp. z o.o. 

Cena netto 60% 60,00 20,48 

Gwarancja 20% 0,00 20,00 

Czas przystąpienia 

serwisanta do zdalnego 

usunięcia awarii lub 

usunięcia awarii w miejscu 

instalacji urządzenia 

20% 

 

 

10,00 

 

 

10,00 

SUMA: 100% 70,00 50,48 

 

Z przeprowadzonej oceny merytorycznej wynika, iż oferta przedłożona przez firmę AUTOPROCES 

Bogdan Mazur, Marcin Szostak S.C jest najkorzystniejsza – oferta uzyskała 70,00 punktów. 

W związku z powyższym, MAX-STONE Sp.  z o.o. s.k.  informuje, iż złożona przez firmę AUTOPROCES 

Bogdan Mazur, Marcin Szostak S.C oferta została wybrana do realizacji dostawy środków trwałych w 

postaci zautomatyzowanego mieszalnika do gipsu połączonego z automatyczną linią do produkcji paneli 

gipsowych w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY MAX-STONE W WYNIKU 

WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”. 

 

 

 

 

 

 

 


