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Informacja o wyborze wykonawcy

W związku z realizacją projektu pn. „Zakup innowacyjnej lakierni proszkowej oraz 

urządzenia do czyszczenia i mycia w firmie KESSLER

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014

osi priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, działania nr 1.5 „Rozwój produktów i usług 

w MŚP – konkurs horyzontalny, schemat nr 1.5 A „Wsparcie innowacyjności pr

firma „KESSLER-POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zgodnie z zasadą 

konkurencyjności dokonała porównania ofert na zakup następujących elementów projektu:

 

Lakiernia proszkowa. Wykonanie, montaż i uruchomienie. 
 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy 

ul. Otto Lilienthal 18 w Markdorf (Niemcy)

porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferta ta  

i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.
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Informacja o wyborze wykonawcy 
 
 
 
 

W związku z realizacją projektu pn. „Zakup innowacyjnej lakierni proszkowej oraz 

urządzenia do czyszczenia i mycia w firmie KESSLER-POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014

osi priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, działania nr 1.5 „Rozwój produktów i usług 

konkurs horyzontalny, schemat nr 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP” 

POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zgodnie z zasadą 

konkurencyjności dokonała porównania ofert na zakup następujących elementów projektu:

Lakiernia proszkowa. Wykonanie, montaż i uruchomienie. 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy J.WAGNER GmbH, z siedzibą przy 

Markdorf (Niemcy). Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku 

porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferta ta  przyczyni się do realizacji celów projektu 

i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie. 

 
 
 

___________________________
Podpis i pieczęć Beneficjenta

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Przeworno, dn. 20.12.2016 

W związku z realizacją projektu pn. „Zakup innowacyjnej lakierni proszkowej oraz 

POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”   

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,  

osi priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, działania nr 1.5 „Rozwój produktów i usług  

oduktowej i procesowej MŚP” 

POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zgodnie z zasadą 

konkurencyjności dokonała porównania ofert na zakup następujących elementów projektu: 

Lakiernia proszkowa. Wykonanie, montaż i uruchomienie. - 1 szt. 

, z siedzibą przy  

. Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku 

przyczyni się do realizacji celów projektu 

___________________________ 
Podpis i pieczęć Beneficjenta 


