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ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k.   ZO-03/16/2 

PROCEDURA  

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 wytłaczania folii wraz z urządzeniami peryferyjnymi (linia)”, Numer sprawy: ZO-03/16/2 

(”Postępowanie”). 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

Na mocy postanowień art. 28.8. 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, oznaczonej symbolem P-02/16 wydanie: 1.0. („Procedura”), Zamawiający 

podaje informację dotyczącą:  

 kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 6.155.960,42 PLN brutto, 

 nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

 informacje dotyczące (1) ceny, (2) terminu realizacji (3) okresu gwarancji jakości, wyrażony w pełnych miesiącach (4) okresu gwarancji jakości, 

wyrażony w godzinach eksploatacji (5) czasu reakcji grupy serwisowej na wypadek awarii zawarte w ofertach: 

Zbiorcze zestawienie ofert  

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (C) 

Termin 

Realizacji 

(Tr) 

Długość okresu 

gwarancji jakości, 

wyrażony w pełnych 

miesiącach 

(Gt) 

Długość okresu 

gwarancji jakości, 

wyrażony w godzinach 

eksploatacji 

(Ge) 

Czas reakcji grupy 

serwisowej na 

wypadek awarii 

(CR) 

1 

AGRIPAK S.RL 

VIA PIETRO MAROCCO M17 

20127 MILANO WŁOCHY 

1.385.462,00 EUR 240 dni 12 miesięcy 7.200 godzin 24 godziny 

UWAGA: 



  

 Projekt pt. „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” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                   
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Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 28.8. Procedury, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4.1. pkt 12 Zapytania Ofertowego (SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 
Piotr Jęcka 

 

Wykonano w 1 egz. 

egz. nr 1 – a/a 

tel. +48 604128749 

P.J. 09.10.2017 r. 


