
 

 

 

 

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/8/P/2018 

 

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

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/8/P/2018.  

1. Przedmiot zamówienia 

      Zakup, dostawa i montaż piaskarki kabinowej 990 L 
 

Piaskarka będzie niezbędna do oczyszczenia elementów procesem piaskowania lub 

szkiełkowania, przed zabezpieczeniami antykorozyjnymi, skrupulatne czyszczenie elementów, 

obudów skrzyń metodą piaskowanie lub skiełkowania, co będzie niezbędne przy przygotowaniu 

części motoryzacyjnych do procesu renowacji. 

Parametry:  

- objętość robocza - 990L,  

- wymiary: 1330 x 1240 x 1770 mm;  

- zużycie powietrza 160-700L/min;  

- max. ciśnienie robocze 8 bar;  

- sterowanie 12V.    

 

 

http://www.ediparts.pl/


2. Zamawiający - Ediparts Automat Edyta Nowacka reprezentowany przez Edytę 

Nowacką, zawiadamia, że w ramach zapytania ofertowego dokonuje wyboru 

wykonawcy na - Zakup, dostawa i montaż piaskarki kabinowej 990 L – Zamawiający 

kończy prowadzone postępowanie w trybie zapytania ofertowego i zawiadamia, że jako 

najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez firmę - Biuro Techniczne 

Raczkowski Przemysław, ul. Żurawia 26, 05840 Brwinów,  

 

Cena: 4.300,81 zł., netto i 5.290,00 zł brutto. 

Data wpływu oferty - 16.08.2018 r., godz. 10:35 

       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 


