
 
 

Wola Dalsza, 12.02.2021 r. 
 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 3/1.3.1 
dotyczącego dostawy regałów paletowych tradycyjnych oraz wjezdnych na surowce/komponenty 

 
1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 
Dostawa regałów paletowych tradycyjnych oraz wjezdnych na surowce/komponenty w ramach 
projektu pt. „WDROŻENIE NA RYNEK WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ SPÓŁKĘ SAFIRO NUTRITION” 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: 
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o 
dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0005/19. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym. 

2. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
Zapytania ofertowe zostały zamieszczone na stronie internetowej przedsiębiorstwa SAFIRO 
NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k. pod adresem www.safironutrition.com oraz na portalu Baza 
Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
 
3. PODMIOTY, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY 
W oznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 08.02.2021 r. do godziny 15:00 wpłynęły 
następujące oferty: 

a) MECALUX Sp. z o.o., ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, 
b) MTL ASCO Sp. z o.o., ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice. 

 
4. WYBÓR OFERTY 
Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Oferentów dokumentów, warunki oceny formalnej, 
które obejmują kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów spełniła jedna oferta – 
MECALUX Sp. z o.o. która została zakwalifikowana do oceny merytorycznej. Oferta przedsiębiorstwa 
MTL ASCO Sp. z o.o. została odrzucona na etapie analizy dokumentów z powodu niespełnienia 
warunków udziału w postępowaniu ofertowym. Zgodnie z kryteriami wyboru oferty określonymi w 
zapytaniu ofertowym tj. cena netto w PLN – 70% i gwarancja – 30% dokonano oceny merytorycznej. 
 

Kryteria wyboru oferty 

Oferent 

MECALUX Sp. z o.o., 
ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 

Gliwice 

Cena netto w PLN 70,00 

Gwarancja 30,00 

 100,00 

 



 
 

Z przeprowadzonej oceny merytorycznej wynika, iż oferta przedłożona przez przedsiębiorstwo 
MECALUX Sp. z o.o., ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice uzyskała 100,00 punktów. SAFIRO 
NUTRITION Sp. z o.o. Sp. k. informuje, iż złożona przez MECALUX Sp. z o.o. oferta została wybrana do 
realizacji dostawy regałów paletowych tradycyjnych oraz wjezdnych na surowce/komponenty w 
ramach projektu pt. „WDROŻENIE NA RYNEK WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ SPÓŁKĘ SAFIRO 
NUTRITION”. 


