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Kalisz, dn. 24.04.2017 r.

lnformacja o wyłonieniu wykonawcy/dostawcy

W związku zzapytaniem ofertowym na Modernizację posiadanych środków trwałych (zmiany
konstrukcyjne) z dnia 14.04.20'17r. informujemy, Że na podstawie otrzymanych ofert dnia
24.04.20 1 7r' wyło n iono n astę p ującego dostawcę :

Novaster Sp. z o.o.;
ul' Krotoszyńska 35; 63-400 ostrów Wielkopolski

Zamówienie współfinansowane będzie ze środkow Europejskiego Funduszu Rozwojtl
Regionalnego w Programie Operacyjnym Wojewodztwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
oś priorytetowa 1'' lnnowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.4.
lnternacjonalizaĄa gospodarki regionalnej; Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie
rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw
posiadających plan rozwoju ekspońu) modernizacja W ramach realizacji projektu pt. ,,Rozwoj
firmy Magic Play Sp' z o'o' poprzez realizai1ę Planu Rozwoju Eksportu.''

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez''
. Umieszczenie zapytania na stronie internetowej Wnioskodawcy przez okres

1 4.04.2017 -21 .04.2017 r.
. wysłanie 3 zapytań ofertowych do potencjalnych oferentów

W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego do dnia 21.04.2017r. spłynęła 1 oferta.

oferta Novaster Sp' z o.o. spełniła minimalne wymogi formalne tj m.in. parametry
techn iczne przedm iotu zapytania.

Zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w zapytaniu ofertowym ofeńa firmy Novaster
z o'o. uzyskała 100 punktow na 100 mozliwych'

Magic Play Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Chocimska 6; 62-800 Kalisz
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Protokół Wyboru dostawcy/Wykonawcy

w ramach Proiektu
,,Rozwój firmy Magic Play Sp' z o'o' poprZez realizację Planu Rozwojtl Eksportu."

planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Progra m ie ope ra cyj nym Wojewód ztwa Wi el kopol ski ego na lata 2ot4-Ż02o
oś priorytetowa 1: tnnowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.4.

lnternacjonalizacja gospodarki regionalnej; Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe Wsparcie

rozwoj u działal ności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych d la przedsiębiorstw
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Data sporzqdzenio

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
L. Zapytanie ofertowe zostało Zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
www.magicplay.pl.
2. Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane do trZech potencjalnych
oferentów w dniu 1'4'04'2017r.

Tryb udzielenia zamówienia
Proces wyboru Wykonawcy przeprowadzono w oparciu o zasadę przejrzy5tej i uczciwej
konkurencji, która obowiązuje podmioty realizujące projekty w ramach Programu RPo
WW.

Do upłynięcia terminu przewidzianego W zapytaniu ofertowym, tj' 2t'o4.2017r., w
odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Modernizacji posiadanych środków
trwałych (zmiany konstrukcyjne) z dnia 14.o4.2o17r. wpłynęły następujące oferty:

1'. Novaster Sp. z o.o.; ul. Krotoszyńska 35; 63-400 ostrów Wielkopolski - oferta
wpłynęła dnia 1"4.04' 20t7 r.

Dokonano weryfikacji ofert pod następującym kątem:

Lp. Nazwa Oferta
t

1, Czy oferta jest
całościowa? TAK

2 Czy oferta n ie
jest wariantowa? TAK

3 Czy termin
wazności oferty
to co najmniej 90
dni?

TAK

4 Czy oferta
złożona W

terminie?
TAK

5 CzV oferta
złożona W

sposob wskazany
w zapytaniu
(mail: skan
podpisanej
oferty;
pocztą/osob iście:
w odpowiedniej

TAK
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kopercie)?
6 Czy oferta

zawiera
poprawnie
wypełniony zał. 2
i3do
upublicznionego
zapvta n ia?

TAK

7 Czy oferta
zawiera
pełnomocnictwo
(jeśli dotyczy)?

Nie
dotyczy

8 Czy oferta
zawiera cenę
Wyrazoną W

PLN ?

TAK

9 Czy oferta
sporządzona W

ięzvku polskim?
TAK

10 Czy oferta
zawiera termin
dostawy zgodny
z zapytaniem?

TAK

L1 Czy oferta
zawiera opis
zamówienia
(może to być zał.

2 do zapytania)?

TAK

1.2 Czy cena oferty
nie jest rażąco
n iska?

TAK

13 Czy przedmiot
oferty jest

zgodny z

minimalnymi
wymogami
przedmiotu
zapvtania?

TAK

W wyniku powyzszej analizy dopuszczono do porównania następujące oferty:

1,. Novaster Sp. z o.o.

t

Tabela poniżej przedstawia porównanie ofert: ,#/i
I
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Lp Oferty Kryterium

Cenv
Razem

1, Novaster Sp. z

o.o.
100 100

W wyniku powyzszego poróWnania wybrano ofertę Novaster Sp. z o'o.

S&łlrłratrJątłorsłi


