Data publikacji komunikatu: 01.09.2014 r., godz. 08.00
Zapytanie ofertowe – KOMUNIKAT
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa beneficjenta: SKAMET KAMIENIARSTWO JAROSŁAW CYBUCH
Adres (siedziba) beneficjenta: ul. Strzelnicza 12, 58-150 Strzegom
NIP: 8841812999
REGON: 891467162
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w firmie
SKAMET poprzez zakup ciągu technologicznego maszyn do płomieniowania
kamienia
6. Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
„Przedsiębiorstwa i innowacyjność”
Działanie: 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw”
1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i
procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu
turystyki)
7. Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1 – Zakup środków trwałych
(1) Zespół urządzeń do automatycznego płomieniowania płyt granitowych
(2) Węzeł filtracji wody
(3) Waga samochodowa wielkogabarytowa
(4) Ładowarka kołowa
(5) Suwnica pomostowa
Zadanie nr 2 – Zakup wartości niematerialnych i prawnych
(1) System zarządzania produkcją
8. Komunikat:
Postępowanie o udzielenie zamówienia miało miejsce w terminie:
Od 25.08.2014 r. od godziny 08.00
Do 29.08.2014 r. do godziny 16.00
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania
ofertowego przeprowadzonego zgodnie z wytycznymi Dolnośląskiej Instytucji
Pośredniczącej, beneficjent wyłonił następującego dostawcę przedmiotu
zamówienia:
(1) Zespół urządzeń do automatycznego płomieniowania płyt granitowych
Dostawca: Kalinowski Burners Producer Zygmunt Kalinowski z siedzibą w
Świdnicy
(2) Węzeł filtracji wody
Dostawca: ZPHU Silkam Grzegorz Górski z siedzibą w Opolu
(3) Waga samochodowa wielkogabarytowa
Dostawca: Miary i Wagi Tomasz Kogut Spółka Jawna z siedzibą w
Skarbimierzu-Osiedle
(4) Ładowarka kołowa
Dostawca: Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Młochowie
(5) Suwnica pomostowa
Dostawca: Przedsiębiorstwo Hak Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu
(6) System zarządzania produkcją
Dostawca: ITU Wojciech Zychla z siedzibą w Sokolnikach
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Kryterium wyboru oferenta była najniższa zaproponowana cena.
Strony biorące udział w postępowaniu mogą zapoznać się z dokumentacją
dotyczącą rozstrzygnięcia postępowania dostępną w siedzibie Beneficjenta w
terminie upublicznienia komunikatu.
Termin upublicznienia komunikatu:
Od 01.09.2014 r., od godziny 08.00
Do 05.09.2014 r., do godziny 16.00
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