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Staszów, 9.10.2020 r. 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/IP/1.4IIE DOTYCZĄCEGO 

CZĘŚĆI III DOT. LINII TEMATYCZNEJ NR 3 

 

1. Przedmiot postępowania ofertowego 

Realizacja usług projektowych i wdrożeniowych związanych z innowacją produktową polegających 

na zaprojektowaniu i stworzeniu kolekcji ozdób choinkowych PREMIUM, skierowanej do 

świadomych wzorniczo, zamożnych odbiorców. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz 

aluminiowych niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych z kolekcji PREMIUM 

– PRODUKT UDOSKONALONY – CZESC III dot. linii tematycznej nr 3 w ramach projektu pn. 

„ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA 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.gmc.com.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 21.08.2020 r. do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym 

zaproszono (zapytania ofertowe wysłane z adresu e-mail Zamawiającego): 

a) Silver Glass Piotr Jakóbowski, Al. Najświętszej Maryi Panny 4, 42 – 202 Częstochowa, e-mail: 

pejot2008@wp.pl 

b) Firma Handlowa „KAROLINA” Dariusz Nierobiś, ul. Leśna 120, 42 -271 Częstochowa, e-mail: 

dsrrknierobis@interia.pl  

c) LA POLANDIA STUDIO OZDÓB CHOINKOWYCH Mirosław Chodacki, ul. Strzelców 7/46, 31-422 

Kraków, e-mail: lapolandia.chodacki@gmail.com  

d) Mariusz Sosnowski Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe SONIA, ul. Równoległa 38/40 m. 

94, e-mail: mariusz_sosnowski.sonia@poczta.onet.pl  

 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:pejot2008@wp.pl
mailto:dsrrknierobis@interia.pl
mailto:lapolandia.chodacki@gmail.com
mailto:mariusz_sosnowski.sonia@poczta.onet.pl


 

2 

 

4. W oznaczonym w zapytaniu ofertowym na realizację usług projektowych i wdrożeniowych 

związanych z innowacją produktową polegających na zaprojektowaniu i stworzeniu kolekcji 

ozdób choinkowych PREMIUM, skierowanej do świadomych wzorniczo, zamożnych odbiorców. 

Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych niezbędnych do produkcji 

szklanych elementów dekoracyjnych z kolekcji PREMIUM – PRODUKT UDOSKONALONY  -

CZESC III dot. linii tematycznej nr 3, do dnia 07.09.2020 r., do godz. 15:00 wpłynęła jedna 

oferta: 

a) FIRMA HANDLOWA „KAROLINA” Dariusz Nierobiś, ul. Leśna 120, 42 – 271 Częstochowa 

5. Wybór oferty 

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

która obejmuje kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów zostały spełnione. 

Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym tj. cena i ilość spotkań konsultacyjnych, 

dokonano oceny merytorycznej oferty firmy FIRMA HANDLOWEJ „KAROLINA” Dariusz Nierobiś 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

 

 

WAGA 

 

FIRMA HANDLOWA „KAROLINA” 

Dariusz Nierobiś 

Cena  70% 70,00 

Ilość deklarowanych spotkań 

konsultacyjnych 

30% 30,00 

SUMA: 100% 100,00 

 

Z przeprowadzonej oceny merytorycznej wynika, iż oferta przedłożona przez firmę PH „KAROLINA” 

Dariusz Nierobiś, jest najkorzystniejsza – oferta uzyskała 100,00 punktów. 

W związku z powyższym, „GMC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, iż 

złożona przez firmę FIRMĘ HANDLOWĄ „KAROLINA” Dariusz Nierobiś oferta została wybrana do 

realizacji usług projektowych i wdrożeniowych związanych z innowacją produktową polegających 

na zaprojektowaniu i stworzeniu kolekcji ozdób choinkowych PREMIUM, skierowanej do 

świadomych wzorniczo, zamożnych odbiorców. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz 

aluminiowych niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych z kolekcji PREMIUM 

– PRODUKT UDOSKONALONY - CZESC III dot. linii tematycznej nr 3 w ramach projektu pn. 

„ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”. 

 

Z poważaniem,  

Dariusz Gozdek – Prezes Zarządu „GMC” Sp. z o.o.  

 

 


