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Rzeszów, 09.07.2020 r. 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 22.05.2020 

DOSTAWA - MASZYNA SŁUŻĄCA DO ZAŁADUNKU - 

PRZEŁADUNKU NA TERENIE ZAKŁADU 

 

 

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Metkom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

39 – 200 Dębica, Pustynia 31a 

Telefon: 14 681 82 05 

E-mail: biuro@metkom.pl 

Adres strony internetowej: www.metkom.pl 

NIP: 5170140547 
 

 

PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014 – 2020 z dnia z dnia 19 lipca 2017 r. wydane przez Ministerstwo Rozwoju oraz na 

podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień 

współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy 

Prawo zamówień publicznych i Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) 

2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: 

- opublikowanie ogłoszenia w bazie konkurencyjności 

(bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) 

- informacja na stronie internetowej Zamawiajacego 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Maszyny służącej do załadunku - przeładunku na 

terenie zakładu. Maszyna ma słuzyć do rozładowania i zładowania zakupionego złomu 

stalowego i kolorowego na samochody ciężarowe, kontenery, pojemniki, big- baki itp. 

 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ WYBRANO OFERTĘ FIRMY: 

 

Nazwa i adres Wysokość proponowanej przez Oferowany Deklarowany 
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wybranego 

wykonawcy 

Oferenta (Wykonawcę)  ceny netto 

za realizację przedmiotu zamówienia 

okres 

gwarancji 

czas reakcji 

serwisowej 

Komatsu Poland Sp. 

z o.o. 

ul. Trakt Brzeski 72 

05-070 Sulejówek 

293 000,00 EUR* = 1 304 846,20 PLN 

Kurs średni z dn. 18.06.2020 = 1 EUR = 

4,4534 PLN 

 

24 miesiące lub 

4000 Mtg 
48 h 

* do ceny podanej w ofercie w Euro, w ramach oceny oferty stosuje się kurs z dnia poprzedzającego 

datę złożenia oferty, t.j 18.06.2020 (Tabela nr 117/A/NBP/2020 z dnia 2020-06-18 - 1 EUR = 4,4534 

PLN). Daje to kwotę 1 304 846,20 zł netto oraz 1 604 960,83 zł brutto. Przy płatnościach za kolejne 

faktury (płatność w EUR) będzie stosowany kurs z dnia poprzedzającego wystawienie faktury lub 

faktury pro forma. 

 

UZASADNIENIE WYBORU 

 

W terminie składania ofert złożono 1 ofertę, złożona oferta spełniła warunki udziału w 

postępowaniu. Poniżej zamieszczone zostało zestawienie przedstawiające uzyskane przez 

Oferenta punkty za spełnienie danego kryterium. 

 

 

 

Zestawienie punktacji ofert: 

 

Nazwa i 

adres 

oferenta 

Wysokość proponowanej przez 

Oferenta (Wykonawcę)  ceny 

netto za realizację przedmiotu 

zamówienia 

Oferowany 

okres 

gwarancji 

Czas 

reakcji 

serwisowej 
Suma 

punktów 

Komatsu 

Poland Sp. z 

o.o. 

ul. Trakt 

Brzeski 72 

05-070 

Sulejówek 

70,00 20,00 10,00 100,00 

 

Wybrana została oferta firmy Komatsu Poland Sp. z o.o., ponieważ oferta ta uzyskała 

największą liczbę punktów w ramach oceny ofert. Ponadto cena z oferty najkorzystniejszej 

nie przewyższa kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww. 

zamówienia.  

 

 


