PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY
do zapytania ofertowego
na dostawę i montaż stolarki zewnętrznej
Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 do otwarcia ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty przystąpiono w dniu 27 kwietnia 2020 roku, w obiekcie na terenie
miejsca inwestycji, tj. w Lesznie przy ul. Narutowicza 38, do wyboru najkorzystniejszej oferty
na dostawę i montaż stolarki zewnętrznej objętej zapytaniem POM_001.
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie, dostawa i montaż stolarki zewnętrznej drzwiowej i okiennej w budynku
handlowo-usługowym przy ul. Narutowicza 38 w Lesznie - Willa.
Zamawiający:
ICC RE sp. Z o.o., ul. Zachodnia 12, 64-100 Leszno, NIP: 6972294222
Przesłane zapytania ofertowe:
Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało na stronie www.starepompy.pl w dniu 3 kwietnia
2020 roku oraz rozesłane do następujących podmiotów:
•
•
•
•
•

PROFILOPLAST, Wilkowice, ul. Lipowa 83
AWILUX Polska, Leszno, ul. Budowlanych 9
PRIMOKNO, Leszno, ul. Jagielońska 16
WASPAL, Poznań, ul. Słupska 43
PLAST-PROFIL, Grodzisko 19B

Otrzymane oferty i ich ważność:
W wyniku wysłanych zapytań do dnia 10.04.2020 roku otrzymano/odrzucono:
4

oferty ważne, od następujących podmiotów:
•
•
•
•

PROFILOPLAST, Wilkowice, ul. Lipowa 83
AWILUX Polska, Leszno, ul. Budowlanych 9
PRIMOKNO, Leszno, ul. Jagielońska 16
PLAST-PROFIL, Grodzisko 19B

1 oferty nie otrzymano, od następujących podmiotów:
•

WASPAL, Poznań, ul. Słupska 43
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Podsumowanie złożonych ofert ważnych:
Złożone oferty ważne obejmowały całość przedmiotu zamówienia, a ich parametry
przedstawiają się następująco:

Oferta 1

Cena netto
60.385,00

Termin realizacji
7 tygodni

Uwagi

Oferta 2

62.000,00

8 tygodni

brak

Oferta 3

55.300,00

6 tygodni

brak

Oferta 4

70.620,51

6 tygoni

brak

brak

Wybór najkorzystniejszej oferty:
Za najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny uznano ofertę przedstawioną przez
PRIMOKNO, Leszno, ul. Jagielońska 16

Wybranemu oferentowi zaproponowane zostanie przyjęcie zamówienia/podpisanie umowy.

Na tym protokół wyboru oferty zakończono
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