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ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. ZO-02/16/1 

PROCEDURA   

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie ZAPYTANIE 

OFERTOWE przez spółkę ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. Otusz 11A, 64-320 Buk („Zamawiający”). 

Tytuł Projektu: „Rozwój firmy ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. poprzez dywersyfikację produkcji o nowe                  

i udoskonalone opakowania z tworzyw sztucznych z przeznaczeniem dla rynku spożywczego dzięki 

zastosowaniu technologii wtryskiwania, wytłaczania i termoformowania”. Zadanie: „Zakup maszyny do 

termoformowania wraz z urządzeniami peryferyjnymi (linia)”, Numer sprawy: ZO-02/16/1 (”Postępowanie”). 

Na mocy postanowień art. 28.27. 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:      

Nr oferty: 1 

Nazwa firmy: G.N. PLASTIC COMPANY LIMITED       

Adres wykonawcy: 345 OLD TRUNK #3, CHESTER NOVA SCOTIA, CANADA B0J 1J0  

W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, kryteria określone poniżej, w/w wykonawca uzyskał 

najwyższą ocenę tj. 100,00 pkt 

1. Cena (C) – znaczenie 60%, 

2. Termin Realizacji (Tr) – znaczenie 10% 

3. Długość okresu gwarancji jakości, wyrażony w pełnych miesiącach (Gt) – znaczenie 10% 

4. Długość okresu gwarancji jakości, wyrażony w godzinach eksploatacji (Ge) – znaczenie 10% 

5. Czas reakcji grupy serwisowej na wypadek awarii (CR) – 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 1 ofertę.  

III. 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: 1 

Nazwa firmy: G.N. PLASTIC COMPANY LIMITED       

Adres wykonawcy: 345 OLD TRUNK #3, CHESTER NOVA SCOTIA, CANADA B0J 1J0 

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

1. Cena (C) – 60,00 pkt 
2. Termin Realizacji (Tr) – 10,00 pkt 

3. Długość okresu gwarancji jakości, wyrażony w pełnych miesiącach (Gt) – 10,00 pkt 

4. Długość okresu gwarancji jakości, wyrażony w godzinach eksploatacji (Ge) – 10,00 pkt 

5. Czas reakcji grupy serwisowej na wypadek awarii (CR) – 10 pkt 

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
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