Nr referencyjny 1/RPO/2017/RAF
Świdnica, 24 kwietnia 2017 r.

Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu na wybór dostawcy urządzeń
w projekcie „Dywersyfikacja usług przedsiębiorstwa RAF- TRANS Rafał Witaszczyk poprzez wdrożenie
innowacyjnej technologii regeneracji i napraw turbosprężarek jako cel rozwoju firmy”
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.5: Rozwój produktów i usług w MŚP
Poddziałanie 1.5.2. Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW
Schemat 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
I. ZAMAWIAJĄCY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa (firma): RAF- TRANS Rafał Witaszczyk
Adres (siedziba): ul. Jodłowa 10, 58-100 Świdnica
NIP: 8842350236
REGON: 020345657
Adres do korespondencji: ul. Jodłowa 10, 58-100 Świdnica
Strona internetowa: www.raftrans-autoserwis.pl
Telefon: 74 856 65 01, 508 205 319
E-mail: raftrans@op.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych urządzeń do warsztatu regeneracji
turbosprężarek:
a. Wyważarka - do wyważania wirników turbosprężarek
b. Doważarka wysokoobrotowa do rdzeni turbosprężarek
c. Kompresor śrubowy
d. Specjalistyczna piaskarka do komponentów turbosprężarek oraz innych części samochodowych
- 2 szt
e. Wysokociśnieniowa myjka ekologiczna do komponentów turbosprężarek oraz innych części
samochodowych - 2szt
f. Myjka ultradźwiękowa
g. Turbo Tester -narzędzie diagnostyczne
h. Programator -narzędzie diagnostyczne
i. Urządzenie do ustawiania zmiennej geometrii łopatek turbosprężarek samochodowych
1.10.Komplet oprzyrządowania – adaptery do wyważarki do wyważania rdzeni turbosprężarek - 20 szt.
2. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i
wykonawczych.
3. Szczegółowa specyfikacja techniczna urządzeń, o których mowa w pkt II.1. znajduje się w załączniku nr 2
do zapytania ofertowego.
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4. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego
zastosowania
5. Oferta niespełniająca wymogów, określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej, zawartej w pkt II.3,
zostanie uznana za nieważną i nie będzie podlegała dalszej ocenie.
6. Dostawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
III. WYBÓR I UZASADNIENIE WYBORU OFERTY
1. W postępowaniu nr referencyjny 1/RPO/2017/RAF, ogłoszonym w dniu 11 kwietnia 2017 r., do
wyznaczonego terminu składania ofert, czyli do 21 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00 wpłynęły cztery oferty.
Jedna oferta była ofertą częściową. Pozostałe oferty oceniono jako oferty ważne.
2. W wyniku przeprowadzonej oceny, na podstawie kryteriów wskazanych w zapytaniu ofertowym, firma
RAF-TRANS Rafał Witaszczyk., podjęła decyzję o wyborze oferty firmy RoTec Polska, ul. Strefowa 8A, 43100 Tychy (cena netto: 482 970,00 PLN), ponieważ:
a) oferta została złożona w terminie
b) brak powiązań kapitałowych i/lub osobowych,
c) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi techniczne określone w zapytaniu
ofertowym,
d) oferta spełnia wymogi zapytania ofertowego
e) oferta uzyskała najwyższą ocenę punktową na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu
ofertowym.

2|Strona

