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Dębica, 04.01.2019 r. 

 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 

 

1. Przedmiot postępowania ofertowego 

Dostawa i montaż 5 kompletów glass kokpitów w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY 

PPHU ROYAL STAR KRZYSZTOF PAWEŁEK DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap. 

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym. 

 

2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego 

Zapytania ofertowe zostały wysłane drogą mailową do potencjalnych oferentów oraz zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego www.royalstaraero.pl , na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

poprzez Lokalny System Informatyczny http://lsi1420.parp.gov.pl oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod 

adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

3. Podmioty zaproszone do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym  

Na podstawie zapytań ofertowych wysłanych na adresy e-mail podane na stronach internetowych poniższych 

oferentów w dniu 21.12.2018 r. do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym zaproszono (zapytania ofertowe 

wysłane z adresu e-mail Zamawiającego): 

a) Wademekum Sp. z o.o. ul. Sąchocka 7/50, 02-116 Warszawa, e-mail: wademekum@wademekum.com  

b) KWADAIR Worldwide Aero Services, 67 West Street, STE 401 Brooklyn, NY 11222, e-mail: 

kkrudysz@kwadair.com  

c) General Aviation Tomasz Antoniewski, pl. Wolności 5/50, 86-200 Chełmno, e-mail: tomek.aero@gmail.com  
d) EUROTECH Sp. z o.o., ul. Strefowa 3, 39-300 Mielec, e-mail: j.michalcewicz@eurotech.com.pl  
e) Olivo Piotr Bełz, ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów, e-mail: piotr.belz@bluewin.ch  

 

4. W oznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 31.12.2018 r. do godziny 15:00 wpłynęła jedna 

oferta: 

a) Olivo Piotr Bełz, ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów, e-mail: piotr.belz@bluewin.ch  
 

5. Wybór oferty 

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Oferenta dokumentów, warunki oceny formalnej, która obejmuje 

kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów zostały spełnione i zakwalifikowane do oceny 

merytorycznej. Oferta została poddana ocenie wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym i uzyskała 70,00 

punktów. W związku z powyższym, do realizacji przedmiotu zamówienia w postaci dostawy i montażu 5 kompletów 

glass kokpitów w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PPHU ROYAL STAR KRZYSZTOF 

PAWEŁEK DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” wybrano Olivo Piotr Bełz, która została uznana za ofertę 

najkorzystniejszą. 
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