
 

 

Kolbuszowa, dnia 29.07.2021 r. 
 

Wszyscy uczestnicy  
postępowania 

 
 

 

Dotyczy: 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MASZYN I URZĄDZEŃ PIEKARNICZYCH. 

Ogłoszenie na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  numer 2021-24578-55079 

oraz na stronie internetowej Zamawiającego https://wm-ka.pl 

 

 

Firma Węgrzyn Witold Zakład Produkcyjno-Handlowy Piekarnia WM-ka, odnośnie 

zapytania ofertowego na dostawę maszyn i urządzeń piekarniczych w ramach projektu „Chleb 

żytnio-pszenny o przedłużonej trwałości” Nr projektu: RPPK.01.04.01-18-0095/20, informuję iż: 
 

 

Dla Grupy I - ZESTAW SILOSOWY, wybrano ofertę Wykonawcy: 
AMRA TECHNOLOGY S.C. Artur Ćwink, Michał Biały, ul. Towarowa 34, 42 – 400 Zawiercie 

 
Wartość brutto oferty: 207 870,00 EUR 

 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez 
Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym 
postępowaniu. 
 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny 
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację: 
 

Nr 
oferty 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców którzy 
złożyli oferty 

Punktacja 
przyznana 

w kryterium  
„cena” 

Punktacja 
przyznana 

w kryterium  
„Okres gwarancji” 

Łączna 
punktacja 

1 
 

AMRA TECHNOLOGY S.C. Artur Ćwink, 
Michał Biały, ul. Towarowa 34, 42 – 400 
Zawiercie 

70,00 30,00 100,00 

2 - - - - 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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       Dla Grupy II MIESZAŁKI DO CIASTA Z ZGARNIAKIEM DZIEŻY WRAZ Z DODATKOWYMI  
DZIEŻAMI, wybrano ofertę Wykonawcy: HERT Sp. z o. o., ul. Odlewnicza 4A, 03-231 Warszawa 
               

 
Wartość brutto oferty: 170 234,46 EUR 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 
złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez 
Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym 
postępowaniu. 
 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny 
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację: 
 

Nr 
oferty 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców którzy 
złożyli oferty 

Punktacja 
przyznana 

w kryterium  
„cena” 

Punktacja 
przyznana 

w kryterium  
„Okres gwarancji” 

Łączna 
punktacja 

1 
 

HERT Sp. z o. o., ul. Odlewnicza 4A, 03-231 
Warszawa 

70,00 30,00 100,00 

2 - - - - 

 
 

 

 

      Dla Grupy III LINIA DO CIASTA CHLEBOWEGO, 
1. DZIELARKA DO CHLEBA 
2. ZAOKRĄGLARKA STOŻKOWA 
3. MIĘDZYGAROWNIA 
4. WYDŁUŻARKA 

wybrano ofertę Wykonawcy: HERT Sp. z o. o., ul. Odlewnicza 4A, 03-231 Warszawa 
 
 
Wartość brutto oferty: 279 561,78 EUR 

 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez 
Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym 
postępowaniu. 
 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny 
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację: 
 

Nr 
oferty 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców którzy 
złożyli oferty 

Punktacja 
przyznana 

w kryterium  
„cena” 

Punktacja 
przyznana 

w kryterium  
„Okres gwarancji” 

Łączna 
punktacja 

1 
 

HERT Sp. z o. o., ul. Odlewnicza 4A, 03-231 
Warszawa 

70,00 30,00 100,00 

2 - - - - 
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Dla Grupy IV ZESTAW KROJĄCO-PAKUJĄCY (KOMPLET), 
1. KRAJALNICA 
2. PAKOWACZKA 
wybrano ofertę Wykonawcy: HERT Sp. z o. o., ul. Odlewnicza 4A, 03-231 Warszawa 

 
Wartość brutto oferty: 273 986,93 EUR 

 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez 
Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym 
postępowaniu. 
 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny 
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację: 
 

Nr 
oferty 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców którzy 
złożyli oferty 

Punktacja 
przyznana 

w kryterium  
„cena” 

Punktacja 
przyznana 

w kryterium  
„Okres gwarancji” 

Łączna 
punktacja 

1 
 

HERT Sp. z o. o., ul. Odlewnicza 4A, 03-231 
Warszawa 

70,00 30,00 100,00 

2 - - - - 

 
 
 
  Dla Grupy V GAROWNIE I CHŁODNIOGAROWNIE, 

1. GAROWNIA 3525X5585 
2. CHŁODNIOGAROWNIA 3525X5585 
3. CHŁODNIOGAROWNIA 3660X8035 

  wybrano ofertę Wykonawcy: HERT Sp. z o. o., ul. Odlewnicza 4A, 03-231 Warszawa 
                 

 
Wartość brutto oferty: 423 698,10 EUR 

 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez 
Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym 
postępowaniu. 
 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny 
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację: 

 

Nr 
oferty 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców którzy 
złożyli oferty 

Punktacja 
przyznana 

w kryterium  
„cena” 

Punktacja 
przyznana 

w kryterium  
„Okres gwarancji” 

Łączna 
punktacja 

1 
 

HERT Sp. z o. o., ul. Odlewnicza 4A, 03-231 
Warszawa 

70,00 30,00 100,00 

2 - - - - 
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Dla Grupy VI ZESPÓŁ PIECÓW WYPIEKOWYCH Z ROBOTAMI ZAŁ-WYŁ., wybrano ofertę 
Wykonawcy: „GIKO” Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 93A, 42-603 Tarnowskie Góry 
                 

 
Wartość brutto oferty: 2 017 200,00 EUR 

 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez 
Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym 
postępowaniu. 
 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny 
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację: 

 

Nr 
oferty 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców którzy 
złożyli oferty 

Punktacja 
przyznana 

w kryterium  
„cena” 

Punktacja 
przyznana 

w kryterium  
„Okres gwarancji” 

Łączna 
punktacja 

1 
 

„GIKO” Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 93A, 42-
603 Tarnowskie Góry 

70,00 30,00 100,00 

2 - - - - 

 
 
 
5. W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
 
 
6. W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnego Wykonawcy. 
 
 
 
 

……………………………… 
    Witold Węgrzyn 
         właściciel 
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