Ogłoszenie wyniku zamówienia na nabycie:
(Zadanie 2)
„Nabycie aparatu barwiarskiego kolekcyjnego”.
(Powyżej 14 tys. Euro)
1. Data i miejsce ogłoszenia zamówienia :
Data: 10.08.2010 rok,
Miejsce: siedziba spółki Marko-Kolor tj. 93-412 Łódź, ul. Barwna 3/5 ,
Strona internetowa spółki Marko-Kolor: http://www.marko-kolor.pl/ogloszenia/

ogloszenie_przetarg_zad_2_powtorka.pdf
2. Przedmiot zamówienia:
a) Aparat barwiarski kolekcyjny.
3. Liczba otrzymanych ofert: 2
4. Otwarcie ofert, 25.08.2010 roku, w siedzibie spółki Marko-Kolor tj. 93-412 Łódź, ul.
Barwna 3/5.
5. Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

Nazwa i adres
oferenta

Nazwa kryterium I
„Cena”
oraz ilość
przyznanych
punktów

1

2

4

THIES,
Bahnhofstrasse 51,
7302 Landquart
Szwajcaria,

1.

56,93 punktów

Nazwa kryterium II
„Ocena technicznotechnologiczna”
oraz ilość
przyznanych punktów

Nazwa kryterium III
„Warunki zakupu i
Wsparcia po
zakupowego”
oraz ilość
przyznanych
punktów

Suma
otrzymanych
punktów

5

6

7

20 punktów, w tym za: 10 punktów, w tym za:
„Jakość efektu”,
„Własności
eksploatacyjne”

„Warunki
montażu
przedmiotu
zamówienia i
przeszkolenia
pracowników
wyznaczonych do
obsługi
przedmiotu
zamówienia”,
„Okres
gwarancji”,
„Czas reakcji
serwisowej”,
„Dopasowanie
form płatności”

86,93 punktów

THEN Maschinen
65 punktów
GmbH,
Milchgrundstrasse
32, D-74523
Schwabisch Hall,
Hessential, Niemcy

2.

10 punktów, w tym za: 5 punktów, w tym za:
„Jakość efektu”
„Własności
eksploatacyjne”

80 punktów

„Warunki
montażu
przedmiotu
zamówienia i
przeszkolenia
pracowników
wyznaczonych do
obsługi
przedmiotu
zamówienia”,
„Okres
gwarancji”,
„Czas reakcji
serwisowej”,
„Dopasowanie
form płatności”

6. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana:
Oferta złożona przez firmę THIES, Bahnhofstrasse 51 -7302 Landquart, Szwajcaria.
7.Uzasadnienie - wybrana oferta jest najkorzystniejsza gdyż:
1. Oferowany przez firmę THIES aparat barwiarski kolekcyjny w pełni odpowiada
na zapotrzebowanie firmy Marko Kolor Sp. J.
2. Gwarantuje bardzo dobre przełożenie technologii i recept produkcyjnych
pomiędzy nim a aparatami o większych ładownościach.
3. Prowadzenie procesów przy niskim module kąpieli pozwoli na wprowadzenie
oszczędności w gospodarce chemii pomocniczej oraz wpłynie korzystniej na
środowisko naturalne.
4. Wyposażenie dodatkowe aparatu podnosi znacznie wydajność i jakość
wykonywanych procesów
5. Daje możliwość integracji aparatu z istniejącymi systemami zarządzania
farbiarnią, co pozwoli na kontrolowanie pracy maszyny.
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93-412 Łódź, ul. Barwna 3/5

