
 

                         

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby 

PROJEKT:    ,,Unikalna mobilna usługa polegająca na segregacji i produkcji kruszyw w oparciu o recycling odpadów betonowych żelbetowych w miejscu ich 

wytworzenia z wykorzystaniem mobilnego systemu segregacji”  

BENEFICJENT: WSZOŁA ZDZISŁAW Firma Handlowa TRANBUD - WULKAN, 
 ul. Sosnowa 7 PRECZÓW, 42-512 PSARY 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 
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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  

NAJKORZYSTNEIJSZEJ OFERTY  

DOTYCZY  Część D. Nośnik teleskopowy   

z dnia 16 grudnia 2016 r. 

(znak sprawy: 01/2016) 

Firma Handlowa TRANBUD – WULKAN WSZOŁA ZDZISŁAW  że  w ramach realizowanego projektu pn. ,,Unikalna 

mobilna usługa polegająca na segregacji i produkcji kruszyw w oparciu o recycling odpadów betonowych 

żelbetowych w miejscu ich wytworzenia z wykorzystaniem mobilnego systemu segregacji” współfinansowany przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa  III. Konkurencyjność MŚP Działanie:  

3.2. Innowacje w MŚP, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10 listopada 2016 r.  zamieszczonego na stronie 

zamawiającego www.transbud-wulkan.pl pod linkiem zapytanie ofertowe na dostawę środków trwałych w ramach 

realizowanego projektu oznaczenie sprawy 01/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. dotyczącego: dostawy środków 

trwałych dla następujących części zamówienia:  

 

Część A. Szczęka hydrauliczno – obrotowa - nożyce krusząco – obrotowe,  

Część B. Elektromagnes - magnes hydrauliczny,  

Część C. Młot hydrauliczny,  

Część D. Nośnik teleskopowy,  

Część E. Przesiewacz,  

Część F. Koparka gąsienicowa  

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  na Część D. Nośnik teleskopowy  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

 

    Interhandler Sp. z o.o. 

ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń 

  na Część D. Nośnik teleskopowy 

w cenie: 379 508,00 zł NETTO/ 466 794,00 zł BRUTTO 

Termin dostawy: 28-35 dni 

Gwarancja: 24 miesiące 

UZASADNIENIE: oferta została złożona w terminie, prawidłowo podpisana, na załącznikach zgodnych ze 

wzorami załączonymi do ogłoszenia. Oferta firmy uzyskała łączną ilość punktów 100. Wykonawca spełnił 

wymagania ofertowe i nie został wykluczony z postępowania a jego oferta nie została odrzucona. 

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego  www.transbud-wulkan.pl 

Z firmą   Interhandler Sp. z o.o. ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń zostanie podpisana umowa na dostawę w/w/ sprzętu. 
O terminie podpisania umowy Dostawca zostanie poinformowany. 
 

http://www.transbud-wulkan.pl/

