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   LANWAR COSMETICS  

Agnieszka Atraszkiewicz, Jerzy Warszawski sp.j. 
ZO-02/16/5,6,7 

PROCEDURA   

 

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Część 1 - Postępowania  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie ZAPYTANIE 
OFERTOWE przez spółka LANWAR COSMETICS Agnieszka Atraszkiewicz, Jerzy Warszawski 

spółka jawna ul. Cmentarna 22, 60-176 Poznań („Zamawiający”). Tytuł Projektu: „Wdrożenie 

własnych, innowacyjnych rozwiązań procesowych, produktowych i nietechnologicznych w zakresie 
produkcji kosmetyków hotelowych w nowo wybudowanym zakładzie w Dusznikach”. Zadanie: 

„Wyposażenie magazynu wysokiego składowania”, Numer sprawy: ZO-02/16/5,6,7 

(”Postępowanie”). 

Na mocy postanowień art. 28.26. Procedury zawierania umów w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna                             
i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; 

Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu 

(„Procedura”), 

Zamawiający informuje jak poniżej:  

I. Wybór najkorzystniejszej oferty w Postępowaniu 

W wyniku oceny złożonych ofert, złożonych w Postępowaniu na wykonawcę, z którym 

zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia, wybrano:      

Część 1 – zakup regałów magazynowych – 1 kpl.  

Nr oferty: 2 

Nazwa firmy: PROMAG Spółka Akcyjna      
Adres wykonawcy: ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań 

W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, kryteria określone poniżej, w/w wykonawca 
uzyskał najwyższą ocenę tj. 100,00 pkt 

1. Cena (C) – znaczenie 80%, 
2. Termin Realizacji (Tr) – znaczenie 10% 

3. Długość okresu gwarancji jakości (Gt) – znaczenie 10%      

Uzasadnienie wyboru: Wybrany wykonawca nie podlega wykluczeniu z Postępowania,             

a złożona przez niego oferta, zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego kryteriami oceny 

ofert, jest ofertą najkorzystniejszą ekonomicznie, niepodlegającą odrzuceniu. 

II. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożono 2 oferty.  

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z podaniem ilości punktów przyznanych 

przez Zamawiającego poszczególnym ofertom, w każdym kryterium oceny ofert oraz łącznej 

punktacji: 

Nr oferty: 2 

Nazwa firmy: PROMAG Spółka Akcyjna      

Adres wykonawcy: ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań 

W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, w/w wykonawca uzyskał – 100,00 pkt 

1. Cena (C) – 80,00 pkt 
2. Termin Realizacji (Tr) – 10,00 pkt 



 Projekt pt. „Wdrożenie własnych, innowacyjnych rozwiązań procesowych, produktowych i nietechnologicznych w zakresie produkcji kosmetyków hotelowych w nowo wybudowanym zakładzie w Dusznikach” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
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3. Długość okresu gwarancji jakości (Gt) – 10,00 pkt 

Nr oferty: 3 

Nazwa firmy: „JUNGHEINRICH POLSKA” sp. z o.o.       

Adres wykonawcy: ul. Świerkowa 3, Bronisze, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, w/w wykonawca uzyskał – oferta odrzucona, nie 

podlegała ocenie. 

   

Przewodniczący Komisji Przetargowej  

 
Piotr Jęcka 
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