
 

 

 

 

Nadarzyn, dnia 17.08.2018 r. 

Zamawiający: 

Ediparts Automat Edyta Nowacka 

reprezentowana przez 

p. Edytę Nowacką – właściciel firmy 

ul. Mszczonowska 58B,  
05-830 Nadarzyn 

       Wykonawcy uczestniczący  

w zapytaniu ofertowym  

nr ZO/10/S/2018   

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT 

Dotyczy: postępowania w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych 

w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, gdzie przedmiotem zapytania ofertowego są 

elementy będące składową projektu pn.: „Regeneracja używanych części mechanicznych jako 

nowa innowacyjna usługa firmy EDIPARTS AUTOMAT Edyta Nowacka”, na które to 

przedsięwzięcie Zamawiający podpisał umowę o przyznanie pomocy w/w projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację w ramach  

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 i udostępnionego na stronie  internetowej beneficjenta, pod adresem 

www.ediparts.pl., zapytanie ofertowe nr ZO/10/S/2018   

1. Przedmiot zamówienia 

     Zakup i dostawa kompletnego stołu do pakowania. 

     Stół będzie służył do zapakowywania części, przygotowania do magazynowania, a także do  

     przygotowania części do obróbki.       

     Parametry, elementy składowe stołu:  

- 1 półka metalowa z 8 ruchomymi przegrodami na opakowania tekturowe,   

- 1 półka na akcesoria;  

- 2 ramy o dł. 1030mm;  

- 1 wałek na rolkę papieru lub lekkich folii (Ø 300 mm i max. waga 50 kg). 

- 1 gilotyna z okrągłym ostrzem, max.: szerokość noża 1250 mm.;  

- 1 blat roboczy: grubość 20 mm. Rama stalowa. Maksymalne obciążenie: 200 kg. 

- 1 wałek na rolkę cięższego papieru lub folii (Ø 750 mm i max. waga 150 kg).  

http://www.ediparts.pl/


- 1 stalowa rama. Obciążenie: 200 kg.  

        

       Wysokość stanowiska do pracy: 850 mm. 
 

2. Informacja o złożonych w terminie ofertach: 
 

1) W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego, do dnia 16 sierpnia 2018 r., na zakup i 

dostawę kompletnego stołu do pakowania – została złożona jedna ofert przez firmę:  

Oferta nr 1 - RAJAPACK sp. z o.o., ul. Działkowa 62, 02-234 Warszawa,  

       Cena: 2.399,00 zł netto i 2.950,77 zł brutto.  

       Data wpływu oferty - 16.08.2018 r., godz. 14:48.  

       Warunki udziału w postępowaniu - zgodne z zapytaniem ofertowym. 

       Kryteria oceny ofert: 

a. Cena urządzenia - 60%,  

b. Gwarancja jakości - 40%. 

 

Termin wykonania zamówienia - jest zgodny z zapytaniem ofertowym. 

Oferowany termin gwarancji -  jest zgodny z zapytaniem ofertowym.  
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      Edyta Nowacka 

       właściciel firmy 


