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Sanok, 03.03.2022 r. 
 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/1.4/2022/BETA 

DOTYCZĄCEGO DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

tj. robota zgrzewającego do PCV 

 

1. Przedmiot postępowania ofertowego 

 

Dostawa środków trwałych w postaci: robota zgrzewającego do PCV w ramach projektu pn. 

„PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 

WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 

2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na 

konkurencję II Etap. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym. 

 

2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego 

Zapytania ofertowe zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.beta-

okna.pl. oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

 

3. W oznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 10.02.2022 r. do godziny 10:00 

wpłynęła jedna oferta (otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.02.2022 r. o godzinie 11:00): 

 

a) FIMTEC-POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Skórzewska 27, 62-081 Wysogotowo 

 

4. Wybór oferty 

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Oferenta dokumentów warunki oceny formalnej, 

która obejmuje kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów zostały spełnione dla 

przedmiotowej oferty firmy FIMTEC-POLSKA. W związku z tym oferta została poddana ocenie 

według kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.  

Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym tj. cena netto; gwarancja; czas 

przystąpienia do usunięcia awarii w miejscu instalacji dokonano oceny merytorycznej złożonych ofert. 

 

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

 
WAGA 

FIMTEC-POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. 

Cena netto 60% 60,00 

Gwarancja 20% 5,00 

Czas przystąpienia do  usunięcia 

awarii w miejscu instalacji 
20% 

20,00 

 

http://www.beta-okna.pl/
http://www.beta-okna.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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SUMA: 100% 85,00 

 

Z przeprowadzonej oceny merytorycznej wynika, iż oferta przedłożona przez firmę FIMTEC-POLSKA Sp. 

z o.o. Sp. k., jest najkorzystniejsza – oferta uzyskała 85,00 punktów. 

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BETA s.c. informuje, iż złożona przez firmę 

FIMTEC-POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., oferta została wybrana do realizacji dostawy środków trwałych w 

postaci robota zgrzewającego do PCV w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI 

RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII 

WZORNICZEJ”. 

 

 

 

 

 

 


