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Zap*anie Ofertow e Nr t ł żżlża22
ogłoszone dnia 86.l.2,żaż2 r,

Przedmiot zapytania ofertowego
dostawa specjalistycznego §przętu wyposażenia kuchni i pomieszczeń pomocniczych do
przygotowywania, produkcji i sprzedaży asoĘmentu dań gotowych na wynos - w słoikach,
przygatowywanych według wtasnych autorskich przepisów i z obniżoną zawartością cukru i scli
zgodnie z podanymi parametrami technicznymi na potrzeby projektu: Poprawa konkurencyjnościfirmy
poprzez razwÓja§§rtymentu dań gotowych na wynos, z użyciem ncwo zakupionego sprzętu w ramach
realizacji umowy nr UDA-RP§L.a3.a2.aa-24-aaF7/żż-Oa z dnia 07.04,2a?żr.o dcfinansowanie realizacji
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ża14-2a7q

{Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: lll. Konkurencyjność nnŚp ala
działania: 3.2. lnnowacje w MŚP.

L. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego
Zapytania ofertowe zo§tały zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego
?Ę.ź.ps_:źl*3ę_r:*źłsrłąŁł,łą?tłę*_v?ęłżą,-*źe_r_ęę:*:71 oraz upublicznicne na bazie konkurencyiności:
**ę,*,:ź,ź,'*-łzł*ł*?.z:łę.*ryźł*łs,:,,,ź,*ryźłzz**:łł_ł*ęźęVzę.ą*::,:.*?ź*.§."1łłz**ią?ź?7.*?3

Z, Złożone oferty
W wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 13.Lż.2ażZ r. do godziny ż3:59 wpłynęty
następujące oferty za pośrednictwem bazy konkurencyjności :

1. M&M GASTRO Group sp. z o.o. u1.Owsiana 58A,40-780 Katowice

L
lp. Nazwa firmy cena netto VAT cena brutto

An-ilośćpunktów
pnyznana ofercie

1 M&M GAsTRo Group sp, z o.o, 13 000,00 zł ż99a,o0,'l 15 990,00 zł 10ą0o

Nazwa firmy cena netto VAT

€ffi
lp, An-iloścpunktóu/

cena bruttc

t M&M GASTRo Group sp. z o.o. 4 500,00 zł 1 035,00 zł 5 535§0 zł 100,00

An*llośćpunktów
cena brutto

t ZĘ5(

lp. ilazwa firmy cena netto vAT

L M&M GAsTRo Group 5p. z o.o, 6 O28,4a zl 1 386,53 zł 7 414,93zł 100,00

cena nettoNazwa firmy vAT

czĘś(

lp. CEna brutto
An- ilość punktów

L M&M GAsTRo Group sp. Z o.o. 8 90ł00 zł ża47 §Ozł la947§Ozł 10ą00
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lp. Nazwa firmy cena netto VAT cena brutto
An-ilośćpunktów

1 z o.o-M&M zt 5 zl

lp, Nazwa firmy cena Fetto VAT An-ilośćpunktów

L z a.a. 7 zlł 1 zł 9 zł

lp, Na2wa firmv cena netto VAT An-ilośćpunktów

1 GAsTRo Gro z o,o. ,} zł 1 zł 9

lp. Nazwa firmy cenć netto vAT cena brutto
An- puaktów

oferci€
ż o.o. 6 zł

3. Wybór najkorzystniejszej oferty

po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez oferentów dokumentów uznaie się, źe warunki
formalne zo§tały §pełnione i ofe*y zostały zakwalifikowana do oceny merytorycznej. Oferty zostały

Poddane ocenie wg kryteriów okreś|onych w zapytaniu ofertowym oraz analizie parametrów
technicznych.
po przeprowadzeniu oceny merytorycznej, uznana za najlepszą ofertq,dla części :

została olerta firmy M&M GA§TRO Group §p. z o.o. ut. Owsiana 58Ą 4&780 Katowice uzy§kuiąc
100pkt.

została oferta firmy M&M GA§TRO Group sp. z o.o. ul. Owsiana 58Ą 40-78§ Katowice uzyskuiąc
100pkt.

została oferta firmy M&M GA§TRO Group §p. z §.o. ul. Owsiana 58A, 4§-780 Katowice §zy§kuiąc
100pkt.

zo§tała oferta firmy M&M GA§TRO Group sp. z o.o. u!. Owsiana 58A, 48-780 Katowice uzyskuiąc
100pkt.

została oferta firmy M&M GA§TRO Group sp. z c.o. ul. Owsiana 58A, lK}-78O Katowice uzy§kuią€
100pkt.

żo§tała oferta firmy M&M GA§TRO 6roup §p, z o.o. ul. Owsiana 58Ą 4o-78o Katowice uzyskuiąc
100pkt.

c§na brutto

c€na brutlo

t
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zostala oferta firmy M&M GASTRO 6raup §p. z o.o. ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice uzyskując
100pkt.

zo§tala oferta firmy M&M GAST§O 6roup §p. z o.o. ul. Owsiana 58Ą 40-780 Katowice uzyskując
100pkt.

Katowicą 2B,Lż,2łżżr. Cz
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