Ogłoszenie wyniku zamówienia na:
„Nabycie tamblera”.
(Powyżej 14 tys. Euro)
Projekt pod tytułem:

„Opracowanie i wdrożenie technologii wykończenia dzianin typu polar.”
1. Data i miejsce ogłoszenia zamówienia :
Data zamieszczenia ogłoszenia: 16.12.2010 rok,
Rozstrzygnięcie ogłoszenia: 07.01.2011 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_tambler.pdf
2. Przedmiot zamówienia:
a) Tambler.
3. Liczba otrzymanych ofert: 2
4. Otwarcie ofert, 30.12.2010 roku, po godzinie 12, 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” (na
podstawie średniego
kursu NBP z
07.01.2011 r.)
oraz ilość
przyznanych
punktów

1

2

4

droTEX Jan
Droździel, ul.
Pachnąca 85B, 02790 Warszawa

65 punktów

Nazwa kryterium II
„Ocena technicznotechnologiczna”
oraz ilość
przyznanych punktów

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

5

6

18 punktów, w tym za: 12 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”,

1.

 „Dopasowanie
form płatności”

Suma
otrzymanych
punktów

7
95 pkt.

DAMKO-POLSKA
Sp. z o.o., ul.
Łąkowa 7A, 90-562
Łódź,

21,75 punktów

22 punktów, w tym za: 9 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”

2.

52,75 pkt.

6. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana:
droTEX Jan Droździel, ul. Pachnąca 85B, 02-790 Warszawa.
7.Uzasadnienie - wybrana oferta jest najkorzystniejsza gdyż:

1. Przy porównywalnych parametrach techniczno-technologicznych, tambler od
firmy droTEX Jan Droździel, jest oferowany w zdecydowanie niższej cenie.
2. Firma droTEX Jan Droździel zobowiązuje się do dostawy i uruchomienia
urządzenia w terminie znacząco krótszym niż firma DAMKO-POLSKA Sp. z
o.o., co umożliwia wcześniejsze rozpoczęcie pracy.
3. Firma droTEX Jan Droździel zaproponowała również korzystniejsze warunki
dopasowania form płatności.
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Łódź, 07.01.2011 r.

