
Lublin, 15 września 2017 r.

Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty

Zamawiający:

ELTEM Sp. z 0.0.

ul. Smoluchowskiego 3
20-474 Lublin
NIP: 9462122162
REGON: 430940517
tel.: 81 561 22 00
fax: 81475 44 25
e-mail: office@eltem.pl

Na podstawie:

1) Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014 - 2020,

2) Wytycznych Programowych dotyczących
systemu wdrażania RPO WL na lata 2014
- 2020 tom" - działania wdrażane przez
LAWP w Lublinie,

3) Zapytania ofertowego z dnia 06 września
2017 r.

Lublin, 15 september 2017

Information about choice the most
attractive offer

Principal:

ELTEM Sp. z 0.0.

ul. Smoluchowskiego 3
20-474 Lublin
NIP: 9462122162
REGON: 430940517
tel.: 81 561 22 00
fax: 81 475 44 25
e-mail: office@eltem.pl

Based on:

1) Guidelines in the eligibility of expenses as
part of the European Regional
Development Fund, Of the European
Social Fund and the Cohesion Fund for
years 2014 - 2020,

2) Programmatic Guidelines concerning the
system of implementing RPOWL for years
2014 - 2020 volume " - implemented
activity by LAWP in Lublin,

3) Request for proposais of 06 september
2017.

Zamawiający udziela informacji w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym
dostawyaplikatorów do zaciskania końcówek,
planowanych do zakupu w ramach projektu pt.
"Uruchomienie produkcji nowych systemów
sterowania, będqcych efektem własnych prac
B+R", realizowanego w ramach Działania 3.7
Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO WL na lata
2014- 2020.

Principal is supplying information in proceedings
conducted under the procedure of request for
proposais, according to the principie of the
competitiveness, for delivery of new applicators
for crimping terminais, planned to the purchase
within the project entitled "Starting production of
new piloting systems, being an effect of own B+R
works", that is realized within the Action 3.7
Increase in the competitiveness SMEs, RPO WL
for years 2014 - 2020.

The most attractive offer is offer submitted by
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez the company Mecal S.r.l. the registered office in
firmę Mecal S.r.l. z siedzibą w Fubine(AL.) (I - Fubine(AL.) (I - 15043), Strada per Felizzano, 18.
15043), Strada per Felizzano, 18.
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