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Kielce, dnia 26.11.2018 r. 

CHEMAR ARMATURA Sp. z o.o. 

ul. Karola Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

NIP: 9591503417 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

W POSTĘPOWANIU NR 11/2018 

INFORMATION ON SELECTION OF THE MOST EFFICIENT OFFER 

IN PROCEEDINGS No. 11/2018 
 

na wykonanie posadowienia centrów obróbczych i wykonania powierzchni pomocniczych 

jako betonowe powierzchnie z posadzką epoksydowo-kwarcową oraz innych czynności 

dotyczących lokalizacji tych centrów w ramach projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie 

Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny 

z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R” 

for the execution of the foundation of the machining centres and auxiliary areas as 

a concrete area with epoxy-quartz floors and others activities according the location of 

these centres for project entitled: “Implementation of production of an innovative line of wedge 

valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result 

of commissioned R&D work” 
 

CHEMAR ARMATURA Sp. z o.o. jako Organizator postępowania i Zamawiający informuje, że 

rozstrzygnął postępowanie o udzielenie zamówienia związanego z zapytaniem ofertowym na ww. 

zakres. 

Ze względu na fakt, że oferta poniższej firmy spełniła wymagania i warunki postawione przez 

Zamawiającego w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, Zamawiający dokonał jej wyboru zgodnie 

z przyjętymi w zapytaniu kryteriami i udzielił zamówienia jako Wykonawcy: 

CHEMAR ARMATURA Sp. z o.o. as the Organizer of the proceedings and the Employer informs that 

resolved the contract award procedure related to the request for quotation on the abovementioned 

scope. 

Due to the fact that the offer of the following company met the requirements and conditions set by 

the Employer in this request, Employer selected it in accordance with the criteria adopted in the 

request and gave to its the order as the Contractor: 
 

POMIS P. Misiura Sp. j. 

ul. Kraczkowa 390a 

37-124 Kraczkowa 

                              

 ……………………………………….………………. 
 Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 
 do reprezentowania Zamawiającego 


