
 
Dębica, 21.06.2018 r. 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO dotyczącego dostawy 

kompletnego silnika tłokowego 4-ro cylindrowego, kompletnego silnika 6-cio 

cylindrowego, dodatkowo wałka rozrządu (1 szt.) i kompletu popychaczy (8 szt.) do silnika 

4-ro cylindrowego, kompletu wałek rozrządu (1 szt.) wraz z popychaczami (12 szt.) do 

silnika 6-cio cylindrowego, tłoki – 8szt. do silnika 4-ro cylindrowego i 12 szt. do silnika 6-cio 

cylindrowego 

 

1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kompletnego silnika tłokowego 4-ro cylindrowego, 

kompletnego silnika 6-cio cylindrowego, dodatkowo wałka rozrządu (1 szt.) i kompletu popychaczy (8 

szt.) do silnika 4-ro cylindrowego, kompletu wałek rozrządu (1 szt.) wraz z popychaczami (12 szt.) do 

silnika 6-cio cylindrowego, tłoki – 8szt. do silnika 4-ro cylindrowego i 12 szt. do silnika 6-cio 

cylindrowego w ramach projektu pt. „Opracowanie i optymalizacja powłoki kompozytowej oraz 

sposobu jej nanoszenia na podzespoły silnika lotniczego zabezpieczającej silnik przed zatarciem w 

wyniku zaniku dopływu środka smarnego”, Działanie 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 

2014-2020. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym. 

 

2. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Zapytania ofertowe zostały wysłane do potencjalnych Oferentów oraz zamieszczone na stronie 

internetowej PPHU Royal Star Krzysztof Pawełek pod adresem www.royalstaraero.pl i na portalu 

Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

 

3. PODMIOTY ZAPROSZONE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM 

Poprzez wysłanie zapytań ofertowych w dniu 29.05.2018 r. do wzięcia udziału w postępowaniu 

ofertowym zaproszono: 

1. General Aviation Tomasz Antoniewski, pl. Wolności 5/50, 86-200 Chełmno 

2. MARCO EXPORT-IMPORT Sp. z o.o., ul. A. Struga 1, 35-328 Rzeszów 

3. INTER-PLAST Mariusz Nowak, ul Piłsudskiego 24 C, 27-205 Starachowice 

4. Kwadair - Worldwide Aero Services, 67 West Street, STE 401 Brooklyn, NY 11222, USA 

 

4. PODMIOTY, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY 

W oznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 07.06.2018 r. do godziny 15:30 wpłynęły 

dwie oferty: 

1. General Aviation Tomasz Antoniewski, pl. Wolności 5/50, 86-200 Chełmno 

2. MARCO EXPORT-IMPORT Sp. z o.o., ul. A. Struga 1, 35-328 Rzeszów 

 

 

 

 

 

http://www.royalstaraero.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 
5. WYBÓR OFERTY 

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Oferentów dokumentów, warunków oceny 

formalnej, która obejmuje kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów spełniła jedna 

oferta, która została zakwalifikowana do oceny merytorycznej, druga oferta nie spełniła wymogów 

formalnych. W związku z powyższym nie mogła zostać przedłożona do oceny merytorycznej. Oferta 

spełniająca wymogi formalne została poddana ocenie merytorycznej wg kryterium określonego w 

zapytaniu ofertowym dotyczącym dostawy kompletnego silnika tłokowego 4-ro cylindrowego, 

kompletnego silnika 6-cio cylindrowego, dodatkowo wałka rozrządu (1 szt.) i kompletu popychaczy (8 

szt.) do silnika 4-ro cylindrowego, kompletu wałek rozrządu (1 szt.) wraz z popychaczami (12 szt.) do 

silnika 6-cio cylindrowego, tłoki – 8szt. do silnika 4-ro cylindrowego i 12 szt. do silnika 6-cio 

cylindrowego z dnia 25.05.2018 r. tj. Cena – 100% dokonano oceny merytorycznej. 

 

Oferent 
Cena netto za 

dostawę 
Suma 

General Aviation Tomasz 

Antoniewski,  

pl. Wolności 5/50,  

86-200 Chełmno 

(242 550,00 PLN 

/242 550,00 PLN) * 

100% = 100,00 

100,00 

Liczba punktów 100,00 100,00 

 

Z przeprowadzonej oceny merytorycznej wynika, iż oferta przedłożona przez General Aviation 

Tomasz Antoniewski jest najkorzystniejsza – oferta uzyskała 100,00 punktów. PPHU Royal Star 

Krzysztof Pawełek informuje, iż złożona przez General Aviation Tomasz Antoniewski oferta została 

wybrana do realizacji zamówienia dotyczącego dostawy kompletnego silnika tłokowego 4-ro 

cylindrowego, kompletnego silnika 6-cio cylindrowego, dodatkowo wałka rozrządu (1 szt.) i kompletu 

popychaczy (8 szt.) do silnika 4-ro cylindrowego, kompletu wałek rozrządu (1 szt.) wraz z 

popychaczami (12 szt.) do silnika 6-cio cylindrowego, tłoki – 8szt. do silnika 4-ro cylindrowego i 12 

szt. do silnika 6-cio cylindrowego w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE I OPTYMALIZACJA 

POWŁOKI KOMPOZYTOWEJ ORAZ SPOSOBU JEJ NANOSZENIA NA PODZESPOŁY SILNIKA LOTNICZEGO 

ZABEZPIECZAJĄCEJ SILNIK PRZED ZATARCIEM W WYNIKU ZANIKU DOPŁYWU ŚRODKA SMARNEGO”. 

 

 

 

Z poważaniem, 

PPHU Royal Star Krzysztof Pawełek 


