Warszawa, 18 sierpnia 2017 r.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze wykonawcy – Numer projektu POIR.01.02.00-00-0046/16-00
Numer ogłoszenia 1034975 z dnia 19 maja 2017 r.,
Zapytanie dodatkowe z dnia 06 lipca 2017

W związku z postępowaniem ofertowym (Numer ogłoszenia 1034975 z dnia 19 maja 2017 r.)
realizowanym przez Egovita sp. z o.o. (Beneficjenta) o udzielenie zamówienia (kod CPV 42993000-3) na
wykonanie oraz dostawę zespołów technologicznych do budowy i konstrukcji linii mikronizacji do
produkcji powierzchniowo modyfikowanego sorbentu przystosowanego do mokrych instalacji
odsiarczania spalin w związku z realizacją projektu pn. ”Optymalizacja procesu odsiarczania spalin
poprzez opracowanie technologii produkcji i zastosowania zmikronizowanego sorbentu do instalacji
odsiarczania w metodzie mokrej„ przez Egovita sp. z o.o. w ramach Działania 1.2. „Sektorowe programy
B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informujemy, że w ramach przedmiotowego
postępowania nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym w dniu 06 lipca 2017 r. Beneficjent wystosował zapytanie dodatkowe do
spółki Microjet INNOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
W dniu 14 lipca 2017 r. w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06 lipca 2017 r. wpłynęła
oferta od spółki MICROJET INNOVA sp. z o.o.
Ze względu na fakt, że MICROJET INNOVA sp. z o.o., zgodnie z oświadczeniem oferenta z dnia 14
lipca 2017 r. jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo w dniu 18 lipca 2017 r. skierowano
do NCBR wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo z
Beneficjentem.
W dniu 02 sierpnia 2017 r. Beneficjent otrzymał zgodę NCBR na udzielenie zamówienia spółce
MICROJET INNOVA sp. z o.o. (pismo doręczone Beneficjentowi w dniu 4 sierpnia 2017 r.).
W wyniku powyższego postępowania Egovita sp. z o.o. dokonała wyboru wykonawcy tj. spółkę
MICROJET INNOVA sp. z o.o. z siedzibą ul. Projektowa 1, lok. 20, 20-209 LUBLIN, REGON: 367571161,
NIP: 7123342227, KRS: 0000683446, której oferta została oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert
uwzględnionymi w zapytaniu ofertowym.
Zarząd Egovita sp. z o.o.

