
   
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. 

 
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego. 

Aleksandrów  Łódzki, 13-06-2011 r.  
 
TEX -STA SPÓŁKA JAWNA J.M.STASIAK 
 Daszyńskiego 108,  95-070 Aleksandrów Łódzki 
NIP: 726 037 96 61, REGON:  471027882 
 
                     

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 
  
                                         Informujem y, że w zwi ązku z  realizacj ą projektu pod tytułem : 
 
„Zwi ększenie konkurencyjno ści firmy „Tex-sta” na rynku mi ędzynarodowym poprzez wdro żenie innowacyjnej linii 
produkcyjnej” 
 
realizowanego  w ramach III Osi priorytetowej Regio nalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2007-2013 : Gospodarka, innowacyjno ść, przedsi ębiorczo ść. Działanie III. 2: Podnoszenie innowacyjno ści i 
konkurencyjno ści przedsi ębiorstw, 
zakończone zostało post ępowanie ofertowe przeprowadzone zgodnie z zasadami udzielania zamówie ń w 
stosunku, do których Zamawiaj ący nie jest zobowi ązany do stosowania ustawy Prawo zamówie ń publicznych.  
 
Przedmiotem post ępowania  było udzielenie zamówienia na  zakup maszy ny  do konfekcjonowania, 
formowania, prasowania i stabilizacji.  
 
Ogłoszenie  o  zamówieniu  zastało zamieszczone w d niu 27-05-2011roku na stronie internetowej firmy 
TEX -STA spółka jawna J.M. STASIAK  (www.texsta.com.pl )   oraz w siedzibie  spółki. 
 
Termin składania ofert  wyznaczono na 10-06-2011 ro ku. 
 
W post ępowaniu wzi ęli udział nast ępuj ący oferenci: 
 

1) TECNOPEA s.r.l.-, Via Don EridanoTorri 2, 25027 Qui nzano d'Oglio (BS),  Włochy – zło żono 1              
ofert ę 

2) E.R.M.E.S.T.    S.a.r.l., 37 rue des Bas Trevois 100 00 Troyes – Francja –  zło żono 2 oferty  

PUNKTACJA  według kryterium dost ępu ( ocenie poddano wyposa żenie i parametry maszyny ) 
 
                                    Nazwa  i adres oferenta Ilo ść przyznanych punktów 
TECNOPEA s.r.l.-, Via Don EridanoTorri 2, 25027 Quinza no 
d'Oglio (BS),  Włochy 1  punkt 

                        1  punkt  
E.R.M.E.S.T.    S.a.r.l., 37 rue des Bas Trevois 10000 Troyes 
– Francja 1 punkt 

 
Oferty, które  w  ocenie według kryterium dost ępu uzyskały 1 punkt, zostały poddane ocenie wg 
kryterium wyboru ( cena, termin wykonania zamówieni a) 
 

Punktacja 

Nazwa i adres oferenta Wg kryterium 
 -CENA- 

Według kryterium  
- TERMIN WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA- 

Razem ilo ść uzyskanych 
punktów 

TECNOPEA s.r.l.-, Via Don 
EridanoTorri 2, 25027 Quinzano 
d'Oglio (BS),  Włochy 

 
55,84  

 
40,00 

 
95,84 

60,00 13,33                  73,33 E.R.M.E.S.T.    S.a.r.l., 37 rue 
des Bas Trevois 10000 Troyes – 
Francja      

 
55,11 

 
 13,33 

 
68,44 

 
Firma TECNOPEA s.r.l., Via Don EridanoTorri 2, 25027 Qui nzano d'Oglio (BS)- Włochy, zaproponowała 
maszyn ę do konfekcjonowania, formowania, prasowania i stab ilizacji, która odpowiada potrzebom firmy i 
spełnia wymagania okre ślone w ogłoszeniu o zamówieniu, uzyskała najwy ższą ilo ść punktów w  zwi ązku 
z powy ższym została wybrana na wykonawc ę  przedmiotu zamówienia .  


