fl

§['*t*i.*,

n

Rrecuposgolita
Pol5ka

&Ę

-

Unia Ęuropejska

n*.o**,,.,,.

EUlDpej!i] F9rdU§ż
Forwo;u R4qlDńa{n§ł

ą]]!ń i łrĄ!n!l

Wieprz, t9,05,2O27r.

DoTYczY ZAPYTANIA oFERToWEGo z DNIA 23.o4.2o21R.
NUMER oGŁoszENIA W BAzIE KoNKURencyrnośCIl 2o21-684L-44754

ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
O RAZ WYŁO N IEN IA WYKO NAWCY

IN FORMACJA O

W RAMACH PROJEKTU PT.:
,,opracowanie innowacyjnej w skaliświata technologii produkcji hybrydowej deski
tarasowej"
NU MER: POIR.O1.01.01-00-

1

I53 l 19

Informujemy, że w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze Środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2OI4-2O20, Poddziałanie 1.1,1: ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa" (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną
ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywnoŚci, jawnoŚci
i przejrzystości,, Spółka DURAI'S WOOD Sp. z o.o. SK. zakończyła postępowanie dot.
zakupu i dostawy surowca drzewnego w postaci desek z drewna zgodnie ze szczegółowym
opisem w punkcie III zapytania ofertowego..

że treśćoferty

dopuszczała składanie ofert częŚciowych, na podstawie
kryteriów oceny ofert, najlepszą ofertę na częśćzapytania obejmującą §atunki Khaya i Iroko
złożyłaWOB Timber GmbH z siedzibą w Rote Brucke 6-15, 22It3 Hamburg, uzyskując
Ęzną ocenę 100 punktów na 100 możliwych, a najlepszą ofertę na częŚc zapytania
obejmującą gatunek Tectona Grandis złożyłaTimber Team PÓlsra Sp.zo.o. z siedzibą w
Kazimierza Wielkiego 27, 50-077 Wrocław, uzyskując łączną ocenę 100 punktów na 100
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mozliwych.

Komisja rekomenduje zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia na gatunki Khaya i
Iroko firmie WOB Timber GmbH do realizacji na warunkach złożonej oferty z dnia
26.04.202Ir. za łączną kwotę netto 12 400 EUR (słownie: dwanaŚcie tysięcy czterysta euro
00/100), oraz na gatunek Tectona Grandis firmie Timber Team Polska Sp.z o,o. do
rea|izacji na warunkach złożonejoferty z dnia 26.04,2027r, za łączną kwotę netto I37
g77,44 zł (słownie: Sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięĆset siedemdziesiąt siedem
złotych czterdzieści cztery grosze), + 3t 734,BI zł VAT (słownie VAT: TrzydzieŚci jeden
tysięcy siedemset trzydzieŚci cztery złote osiemdziesiąt jeden groszy). Antoni
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