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Proiekt je't współfinansowony że środkóW

Europejskiego FUndUszu strukf Uralnega i \nwestycyjnega Unii Europejskie i
w romach prajekfu Wielkopolskiego Regionalnego Pragramu aperocyjnego,

ośpriorytetowo l - innowocyjna i konkurencyina gospadorka,
dziołonje 1.5., wzmocnienie konkurencYinOśCi przedsiębiorslw,

poddziałonie J.5.2. - wzmocnienie konkurencyjnośCi kluczowych Obszarów gospodorki regionu

@ JHJ Spółko z ogroniczonq odpowiedziolnoŚciq

JHJ 3_PN/20l6
Gizołki, dnio 9 czerwco 20l ó roku

STRONA lNTERNETOWA

lNFORi^ACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNtEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z rozdziołem Xlll WorUnkóW Zomówienio. niezwłocznie po wyboze nojkozystniejszej
oferty. W postępowoniu prowodzonym w lrybie pzetorgu nieogroniczonego no podsiowie
Wofunków Zomówienio no dostowę wroz z monlożem i uruchomieniem zespołu suszorni

lozpyłowej no potrzeby plojeklu Wielkopolskiego Regionolnego Progromu Operocyjnego, oś
priolytetowo 1 - innowocyjno i konkutencyjno gospodolko, dziołonie 1.5. - wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw, poddziołonie 1.5.2. - wzmocnienie konkulencyjności
kluczowych obszorów gospodolki legionu, współlinonsowonego ze środków Europejskiego
Funduszu Slrukiulolnego i lnwestycyjnego Unii Europejskiej, Zomowiojqcy informuje
wykonowców, klorzy ztoĘ|i oferty, o wyborze nojkozyslniejszej oferly, podo.jqc noZWę iodres
Wykonowcy, którego ofeńę Wybrono, uzosodnienie jej wyboru oroz nozwy i odresy
WykonowcóW. klorzy złożyli oferty, o tokże punktocję przyznonq Wykonowcom W kożdym
kryterium oceny ofeń i łqcznq punktocję oroz k|osyfikocję złożonych oferl.

Nozwo i odles Wykonowcy, klórego ofeńę wyblono:

LUkro trode s.r.o.
Piestonsko l202144
915 0l Novó Meslo nod Vóhom Slovokio

Uzosodnienie wvboru: oferło jesi nojkożyslniejszo według usiolonych kryteriów. Wykonowco
spełnio Wszystkie worunki UdziołU W postępowoniu, o oferto odpowiodo Wszystkim

wymogoniom okreś|onym w Worunkoch Zomówienio.
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Europe./'skiego FUndUszU słruktUralnego j lnwesl,/cyinego Unii Europeiskiei
w ramoch proiektu Welkopo/skego Regjonolnego Progromu Operacyinego,

oś pioryletowo 1 - innawocYino i konkurencyina gospodaka,
dżałonie 1 ,5. - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębio6tw,

poddżałanie ],5,2. - wzmacnienje konkurencYinośCi klUCzoWCh obszarów gospodorkilegionu

wykonowcy, klótzy zlożyli oferĘ wroz z punktocjq prźyznonq poszczególnym oferenlom

w kryterium oceny ofeń, o lokże łqczno punklocjo oroz klosyfikocJo zlożonych ofeń:

LUklo lrqde s.r.o.
Piestonsko ]202144
9l5 0l NoVó Mesto

nod vóhom slovqkio

GEA Process Englneering sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie ] 4óD

02-305 Worszowo
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