
Dębno, 07.07.2017

Wilczyńska Milena Biuro Rachunkowe
Zakład Szklarski Wolfglas

Pługowa 27

74-400 Dębno

NIP: 5971594648

tel:  505573195

tel:  509959855

tel:  957691390

e-mail:  wolfglas@onet.eu

www.wolfglas.pl

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY NA ZAKUP

PÓŁAUTOMATYCZNEJ LINII DO PRODUKCJI SZYB ZESPOLONYCH
O SKOMPLIKOWANYCH KSZTAŁTACH WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

Zakup jest realizowany w ramach operacji pt. „ Poprawa konkurencyjności w firmy Wolfglas na rynku
lokalnym w obszarze działania LGD – Lider Pojezierza poprzez wprowadzenie półautomatycznej linii
do produkcji szyb zespolonych o skomplikowanych kształtach” dofinansowanej z krajowych środków
publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

mailto:wolfglas@onet.eu
http://www.wolfglas.pl/


                   Beneficjent ¹ Milena Wilczyńska Biuro Rachunkowe, Zakład Szklarski „ Wolfglas” na
podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu
rzeczowo-finansowym  operacji  i  warunków  dokonywania  zmniejszeń  kwot  pomocy  oraz  pomocy
technicznej (Dz. U. Poz. 106 ) zawiadamia o wyborze wykonawcy.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie od dnia 29 czerwca 2017 do 7 lipca 2017 do godziny
16:00 złożono trzy oferty , w tym że dwie oferty dotyczą zadań częściowych a jedna oferta została
złożona na całość zamówienia.

Nazwy wykonawców oraz zaoferowane ceny, dostęp do serwisu i części, okres gwarancji i kluczowe
dla postępowania daty przedstawiają się następująco:

I. OFERTA CZĘŚCIOWA NA ZAKUP PÓŁAUTOMATYCZNEJ LINII DO PRODUKCJI SZYB 
ZESPOLONYCH

Nr
ofer
ty

Nazwa  i  adres
podmiotu,
który  złożył
ofertę

Cena 

(netto zł)

Cena 

(brutto zł)

Dostęp
do
serwisu
i części

Gwarancja Data  wpływu
oferty

(dzień,
miesiąc,  tok,
godzina)

Data  dot.
warunków
udziału  w
postępowani
u  (dzień,
miesiąc, rok)

Data  dot.
kryteriów
oceny  ofert
(dzień,
miesiąc, rok)

1 „GLASS-SERWIS”,
ul. Pinczyńska 82,
83-210 Zblewo

290 106,00
zł

356 830,38
zł

3 dni 12
miesięcy

7.07.2017
godz. 14:03

3.07.2017 3.07.2017

W wyniku oceny ofert proponuje się wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną
przez:

„GLASS-SERWIS” Ewelina Wysocka, ul. Pinczyńska 82, 83-210 Zblewo

Uzasadnienie wyboru:

Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający kierował się dwoma kryteriami:

1) kryterium „cena” (waga 70%)

2) kryterium „dostęp do serwisu i części” (waga 20%)

3) kryterium „gwarancja” (waga 10 %)

                                                                                                           

¹ Beneficjent jest podmiotem , dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowanym



Wybrany Wykonawca zaproponował realizację zamówienia za łączną cenę brutto
356830,38  zł  (  trzysta  pięćdziesiąt  sześć  tysięcy  osiemset  trzydzieści  złotych
trzydzieści  osiem  groszy)  uzyskując  tym  samym  liczbę  punktów  w  kryterium
„cena” 70 pkt.

Wybrany Wykonawca zadeklarował dostęp do serwisu i części 3 dni, uzyskując tym
samym liczbę punktów w kryterium „dostęp do serwisu i części” 20 pkt.

Wybrany Wykonawca zadeklarował 12 miesięczny okres gwarancji, uzyskując tym
samym liczbę punktów w kryterium „gwarancja” 10 pkt.

Wybrany wykonawca zdobył łącznie 100 pkt w ramach kryteriów oceny ofert.

Nr
ofer
ty

Nazwa  i  adres
podmiotu,
który  złożył
ofertę

Cena 

(brutto zł)

Dostęp
do
serwisu  i
części

Gwarancja Liczba
punktów  w
kryterium
„cena”

Liczba
punktów  w
kryterium
dostęp  do
serwisu  i
części

Liczba
punktów  w
kryterium
„gwarancja”

Łączna  liczba
punktów

1 „GLASS-SERWIS”,
ul. Pinczyńska 82,
83-210 Zblewo

356 830,38
zł

3 dni 12
miesięcy

70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt

Wykonawca „GLASS-SERWIS” Ewelina Wysocka, ul. Pinczyńska 82, 83-210 
Zblewo, potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jego oferta 
nie podlega odrzuceniu, w zastosowanych kryteriach oferta uzyskała 
maksymalną liczbę punktów.

Wobec powyższego ofertę Wykonawcy: 

„GLASS-SERWIS” Ewelina Wysocka, ul. Pinczyńska 82, 83-210 Zblewo 

uznaje się za ofertę najkorzystniejszą.



II. OFERTA CZĘŚCIOWA NA ZAKUP MAGAZYNU 1/2 JUMBO

Nr
ofer
ty

Nazwa  i  adres
podmiotu,
który  złożył
ofertę

Cena 

(netto zł)

Cena 

(brutto zł)

Dostęp
do
serwisu
i części

Gwarancja Data  wpływu
oferty

(dzień,
miesiąc,  tok,
godzina)

Data  dot.
warunków
udziału  w
postępowani
u  (dzień,
miesiąc, rok)

Data  dot.
kryteriów
oceny  ofert
(dzień,
miesiąc, rok)

1 „GLASS-SERWIS”,
ul. Pinczyńska 82,
83-210 Zblewo

40 410,00
zł

49 704,30
zł

3 dni 12
miesięcy

7.07.2017
godz. 14:03

3.07.2017 3.07.2017

2 „MELKA”
Z.R.B.  ,  ul.
Boczna  3,
44-240 Żory

46 700,00
zł

57 441,00
zł

7 dni 12
miesięcy

7.07.2017
godz. 15:56

7.07.2017 7.07.2017

W wyniku oceny ofert proponuje się wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną
przez:

„GLASS-SERWIS” Ewelina Wysocka, ul. Pinczyńska 82, 83-210 Zblewo

Uzasadnienie wyboru:

Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający kierował się dwoma kryteriami:

1) kryterium „cena” (waga 70%)

2) kryterium „dostęp do serwisu i części” (waga 20%)

3) kryterium „gwarancja” (waga 10 %)

Wybrany Wykonawca zaproponował realizację zamówienia za łączną cenę brutto
49704,30 zł  (  czterdzieści  dziewięć  tysięcy  siedemset  cztery  trzydzieści  groszy)
uzyskując tym samym liczbę punktów w kryterium „cena” 70 pkt.

Wybrany Wykonawca zadeklarował dostęp do serwisu i części 3 dni, uzyskując tym
samym liczbę punktów w kryterium „dostęp do serwisu i części” 20 pkt.

Wybrany Wykonawca zadeklarował 12 miesięczny okres gwarancji, uzyskując tym
samym liczbę punktów w kryterium „gwarancja” 10 pkt.

Wybrany wykonawca zdobył łącznie 100 pkt w ramach kryteriów oceny ofert.



Nr
ofer
ty

Nazwa  i  adres
podmiotu,
który  złożył
ofertę

Cena 

(brutto zł)

Dostęp
do
serwisu  i
części

Gwarancja Liczba
punktów  w
kryterium
„cena”

Liczba
punktów  w
kryterium
dostęp  do
serwisu  i
części

Liczba
punktów  w
kryterium
„gwarancja”

Łączna  liczba
punktów

1 „GLASS-SERWIS”,
ul. Pinczyńska 82,
83-210 Zblewo

49 704,30
zł

3 dni 12
miesięcy

70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt

2 „MELKA”
Z.R.B.  ,  ul.
Boczna  3,
44-240 Żory

57 441,00
zł

7 dni 12
miesięcy

60,57 pkt 8,57 pkt 10 pkt 79,14 pkt

Wykonawca „GLASS-SERWIS” Ewelina Wysocka, ul. Pinczyńska 82, 83-210 
Zblewo, potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jego oferta 
nie podlega odrzuceniu, w zastosowanych kryteriach oferta uzyskała 
maksymalną liczbę punktów.

Wobec powyższego ofertę Wykonawcy: 

„GLASS-SERWIS” Ewelina Wysocka, ul. Pinczyńska 82, 83-210 Zblewo 

uznaje się za ofertę najkorzystniejszą.



III. OFERTA CZĘŚCIOWA NA ZAKUP SUWNICY NATOROWEJ Z URZĄDZENIEM 
PRÓŹNIOWYM

Nr
ofer
ty

Nazwa  i  adres
podmiotu,
który  złożył
ofertę

Cena 

(netto zł)

Cena 

(brutto zł)

Dostęp do
serwisu  i
części

Gwarancja Data  wpływu
oferty

(dzień,
miesiąc,  tok,
godzina)

Data  dot.
warunków
udziału  w
postępowani
u  (dzień,
miesiąc, rok)

Data  dot.
kryteriów
oceny  ofert
(dzień,
miesiąc, rok)

1 „GLASS-SERWIS”,
ul. Pinczyńska 82,
83-210 Zblewo

188 500,00
zł

231 855,00
zł

3 dni 12
miesięcy

7.07.2017
godz. 14:03

3.07.2017 3.07.2017

2 DŹWIGAR
BROGUL  I
STĘPIEŃ,  ul.
Chodzieska  24,
60-416 Poznań

351 500,00
zł

432 345,00
zł

1 dzień 36
miesięcy

7.07.2017
godz. 12:39

7.07.2017 7.07.2017

W wyniku oceny ofert proponuje się wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną
przez:

„GLASS-SERWIS” Ewelina Wysocka, ul. Pinczyńska 82, 83-210 Zblewo

Uzasadnienie wyboru:

Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający kierował się dwoma kryteriami:

1) kryterium „cena” (waga 70%)

2) kryterium „dostęp do serwisu i części” (waga 20%)

3) kryterium „gwarancja” (waga 10 %)

Wybrany Wykonawca zaproponował realizację zamówienia za łączną cenę brutto
231855,00  zł  (  dwieście  trzydzieści  jeden  tysięcy  osiemset  pięćdziesiąt  pięć
złotych) uzyskując tym samym liczbę punktów w kryterium „cena” 70 pkt.

Wybrany Wykonawca zadeklarował dostęp do serwisu i części 3 dni, uzyskując tym
samym liczbę punktów w kryterium „dostęp do serwisu i części” 6,67 pkt.

Wybrany Wykonawca zadeklarował 12 miesięczny okres gwarancji, uzyskując tym
samym liczbę punktów w kryterium „gwarancja” 3,33 pkt.

Wybrany wykonawca zdobył łącznie 80,00 pkt w ramach kryteriów oceny ofert.



Nr
ofer
ty

Nazwa  i  adres
podmiotu,
który  złożył
ofertę

Cena 

(brutto zł)

Dostęp
do
serwisu  i
części

Gwarancja Liczba
punktów  w
kryterium
„cena”

Liczba
punktów  w
kryterium
dostęp  do
serwisu  i
części

Liczba
punktów  w
kryterium
„gwarancja”

Łączna  liczba
punktów

1 „GLASS-SERWIS”,
ul. Pinczyńska 82,
83-210 Zblewo

231 855,00
zł

3 dni 12
miesięcy

70 pkt 6,67 pkt 3,33 pkt 80,00 pkt

2 DŹWIGAR
BROGUL  I
STĘPIEŃ,  ul.
Chodzieska  24,
60-416 Poznań

432 345,00
zł

1 dzień 36
miesięcy

37,54 pkt 20 pkt 10 pkt 67,54 pkt

Wykonawca „GLASS-SERWIS” Ewelina Wysocka, ul. Pinczyńska 82, 83-210 
Zblewo, potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jego oferta 
nie podlega odrzuceniu, w zastosowanych kryteriach oferta uzyskała 
maksymalną liczbę punktów.

Wobec powyższego ofertę Wykonawcy: 

„GLASS-SERWIS” Ewelina Wysocka, ul. Pinczyńska 82, 83-210 Zblewo 

uznaje się za ofertę najkorzystniejszą.



IV. OFERTA CZĘŚCIOWA NA ZAKUP STOJAKÓW NA SZKŁO TYPU L

Nr
ofer
ty

Nazwa  i  adres
podmiotu,
który  złożył
ofertę

Cena 

(netto zł)

Cena 

(brutto zł)

Dostęp
do
serwisu
i części

Gwarancja Data  wpływu
oferty

(dzień,
miesiąc,  tok,
godzina)

Data  dot.
warunków
udziału  w
postępowani
u  (dzień,
miesiąc, rok)

Data  dot.
kryteriów
oceny  ofert
(dzień,
miesiąc, rok)

1 „GLASS-SERWIS”,
ul. Pinczyńska 82,
83-210 Zblewo

9 610,00 zł 11 820,30
zł

3 dni 12
miesięcy

7.07.2017
godz. 14:03

3.07.2017 3.07.2017

2 „MELKA”
Z.R.B.  ,  ul.
Boczna  3,
44-240 Żory

15 000,00
zł

18 450,00
zł

7 dni 12
miesięcy

7.07.2017
godz. 15:56

7.07.2017 7.07.2017

W wyniku oceny ofert proponuje się wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną
przez:

„GLASS-SERWIS” Ewelina Wysocka, ul. Pinczyńska 82, 83-210 Zblewo

Uzasadnienie wyboru:

Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający kierował się dwoma kryteriami:

1) kryterium „cena” (waga 70%)

2) kryterium „dostęp do serwisu i części” (waga 20%)

3) kryterium „gwarancja” (waga 10 %)

Wybrany Wykonawca zaproponował realizację zamówienia za łączną cenę brutto
11820,30 zł ( jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych trzydzieści groszy)
uzyskując tym samym liczbę punktów w kryterium „cena” 70 pkt.

Wybrany Wykonawca zadeklarował dostęp do serwisu i części 3 dni, uzyskując tym
samym liczbę punktów w kryterium „dostęp do serwisu i części” 20 pkt.

Wybrany Wykonawca zadeklarował 12 miesięczny okres gwarancji, uzyskując tym
samym liczbę punktów w kryterium „gwarancja” 10 pkt.

Wybrany wykonawca zdobył łącznie 100 pkt w ramach kryteriów oceny ofert.



Nr
ofer
ty

Nazwa  i  adres
podmiotu,
który  złożył
ofertę

Cena 

(brutto zł)

Dostęp
do
serwisu  i
części

Gwarancja Liczba
punktów  w
kryterium
„cena”

Liczba
punktów  w
kryterium
dostęp  do
serwisu  i
części

Liczba
punktów  w
kryterium
„gwarancja”

Łączna  liczba
punktów

1 „GLASS-SERWIS”,
ul. Pinczyńska 82,
83-210 Zblewo

11 820,30
zł

3 dni 12
miesięcy

70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt

2 „MELKA”
Z.R.B.  ,  ul.
Boczna  3,
44-240 Żory

18 450,00
zł

7 dni 12
miesięcy

44,85 pkt 8,57 pkt 10 pkt 63,42 pkt

Wykonawca „GLASS-SERWIS” Ewelina Wysocka, ul. Pinczyńska 82, 83-210 
Zblewo, potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jego oferta 
nie podlega odrzuceniu, w zastosowanych kryteriach oferta uzyskała 
maksymalną liczbę punktów.

Wobec powyższego ofertę Wykonawcy: 

„GLASS-SERWIS” Ewelina Wysocka, ul. Pinczyńska 82, 83-210 Zblewo 

uznaje się za ofertę najkorzystniejszą.

07.07.2017, Milena Wilczyńska

….....................................................

Niniejsza informacja zostanie przesłana do Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej ARiMR oraz na stronie Beneficjenta.

Otrzymują:

1) GLASS-SERWIS”,     ul. Pinczyńska 82, 83-210 Zblewo

2) DŹWIGAR BROGUL I STĘPIEŃ, ul. Chodzieska 24, 60-416 Poznań

3) „MELKA” Z.R.B. , ul. Boczna 3, 44-240 Żory


