
 

 
1 

INFORMACJE  

O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – nagrzewnice 

  
1. Nazwa Firmy - Zamawiający AGRO-INTERSTAR sp. z o.o.  
2. Adres  26-200 Końskie, Młynek Nieświński ul. Spacerowa 11 

 Telefon 413721332 

 Fax. 413721325 

 Adres poczty lektronicznej biuro@agro-interstar.pl 

3. Numer w w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

0000170399 

4. Osoba do kontaktu: Sowiński Radosław 

 Telefon 506118625 

 Adres poczty elektronicznej r.sowinski@agro-interstar.pl 

5. NIP 6272241614 

6. REGON 008293409 

7. Sposób udzielania zamówienia Zamówienie udzielone w oparciu o zasadę konkurencyjności, o której 

mowa w sekcji 6.5.3 dokumentu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020”. 

8. Tytuł projektu Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych 

produktów 

9. Nazwa programu, osi 
priorytetowej i działania 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-202, Konkurencyjna gospodarka, Wsparcie inwestycyjne sektora 

MŚP 

10. Przedmiot zamówienia - kod 
określony we Wspólnym 
Słowniku Zamówień (CPV)  
 

1. Dostawa i instalacja - nagrzewnica do niskotemperaturowego 

nagrzewania stali - kod (CPV) - 42341000-8 

2. Dostawa i instalacja - nagrzewnica indukcyjna do nagrzewania 

płaskowników przed obróbką plastyczną, przystosowana do 

nagrzewania elementów stalowych o grubości powyżej 8 mm - kod 

(CPV) - 42341000-8 

11. Wykaz ofert i daty wpłynięcia Oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie: 

1. TERMETAL – ANDRZEJ ZBOROWSKI 

ul. Graniczna 7 

41-940 Piekary Śląskie. 

12. Wybrana oferta wraz z 
uzasadnieniem wyboru 

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę w zakresie dostawy i 

instalacji: 

 nagrzewnica do niskotemperaturowego nagrzewania stali - kod 

(CPV) - 42341000-8, 

 nagrzewnica indukcyjna do nagrzewania płaskowników przed 

obróbką plastyczną, przystosowana do nagrzewania elementów 

stalowych o grubości powyżej 8 mm - kod (CPV) – 42341000 
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została uznana oferta złożona przez: 

TERMETAL – ANDRZEJ ZBOROWSKI 

Ul. Graniczna 7 

41-940 Piekary Śląskie. 

Przedsiębiorstwo TERMETAL – ANDRZEJ ZBOROWSKI przedstawiło 

ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, otrzymując 100 punktów 

w zakresie każdego przedmiotu zamówienia. 

 


