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ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Zakład Wyl ęgu Drobiu Tomasz i Agnieszka Sztuder  
spółka cywilna 
 66-615 Dąbie  
 Pław, ul. Parkowa 4A 
  
 NIP 9261083917 
 tel.  mobil +48 602 272 517 
 e-mail: zwdsztuder@gmail.com.pl 
 
 
 
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 
Dotyczy zapytania ofertowego na 
 
dostawę i montaż wyposażenia wylęgarni,  zadanie II.A.1: „Aparaty l ęgowe”; zadanie II.A.2: 
„Aparaty klujnikowe” ; zadanie II.A.3: „Licznik piskl ąt”; zadanie II.A.4: „Pompa do 
świetlenia jaj”; zadanie II.A.5: „Maszyna do świetlenia i rozpoznania bicia serca zarodków”; 
zadanie II.A.6: „Maszyna do szczepienia zarodków dojajowo”; zadanie II.A.7: „Urządzenie 
do utylizacji jaj ”; zadanie II.A.8: „Maszyna do utylizacji piskląt kalekich i padłych”; zadanie 
II.A.9: „ Maszyna do nakładania jaj z tacek fermowych na tace lęgowe”; zadanie II.A.10: 
„Wentylacja na wylęgarni z systemem nawilżania i bakteriobójczym”; zadanie II.A.11: 
„Agregat chłodniczy na ramie ze zbiornikiem buforowym”; zadanie II.A.12: „Koszty 
instalacji”; zadanie II.A.13: „Koszty transportu”  w ramach realizacji operacji "Wzrost 
konkurencyjności spółki na rynku drobiarskim poprzez wdrożenie innowacji dotyczącej 
wylęgu piskląt” w Zakładzie Wyl ęgu Drobiu Wijewo, adres inwestycji: 64-150 Wijewo, ul. 
Wincentego Witosa 9a, gmina Wijewo, działki nr 658/35, 658/36, obręb 301306_2.0005 Wijewo 
, numer księgi wieczystej system teleinformatyczny PO1L/00034382/8, woj. wielkopolskie, 
powiat leszczyński, 
 
1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Oferentów, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 
    oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym  
    kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
    Do dnia 30.04.2020 r. do godziny 12.00 dostarczono n/w oferty: 

1.1. Oferta nr 1 złozona w dniu 8.04.2020 r. przez Oferenta: 

       HATCHCON B.V. 
       3882 HS Putten 
        Jan Nijenhuisstraat 12 



        The Netherlands 
     

1.2.1. oferowana cena: 
           
          cena netto: 2.348.436,62 EUR, słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy   
                                  czterysta trzydzieści sześć euro sześćdziesiąt dwa centy 
                             
                             10.661.667,41 zł /średni kurs z dnia 30.04.2020r. 1 EUR = 4,5399 zł / 
                             słownie: dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset 
                                           sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści jeden groszy 
 
1.2.2. termin wykonania zamówienia – 12.11.2020 r. 

1.2.3. okres gwarancji jakości i rękojmi:  

         24 miesiące licząc od daty rozpoczęcia pierwszego procesu wylęgu piskląt 

     

Liczba pkt za kryterium – cena :      90,00 pkt 

Liczba pkt za kryterium – okres gwarancji jakości i rękojmi:  10,00 pkt 

Łączna liczba punktów – 100,00 pkt 

2. Nazwa i adres Oferenta, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie 

wyboru: 

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Oferenta:  

       HATCHCON B.V. 
       3882 HS Putten 
        Jan Nijenhuisstraat 12 
        The Netherlands 
 

Uzasadnienie wyboru: 

    Oferta nr 1 spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, określone w zapytaniu  
    ofertowym. Uzyskała największą liczbę punktów – 100 , spośród wszystkich złożonych i  
    ocenionych ofert. 

 

3. O miejscu i terminie podpisania umowy wybrany Oferent zostanie poinformowany   

pisemnie. 

 
 
                                                                                Tomasz Sztuder 


