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Piekarnia „Piekuś”         
Pakulscy & Walorek Spółka Jawna 
ul. Nowa 2B 
88-100 Inowrocław 
          
Dotyczy projektu RPKP.05.02.02-04-032/14 

 

 Wyniki postępowań ofertowych przeprowadzonych w 
Piekarni „Piekuś” Pakulscy& Walorek Spółka Jawna w 
związku z realizacją projektu RPKP.05.02.02-04-032/14 

 
 

Zespół oceniający w składzie: 
- Sławomir Pakulski – Prezes, przewodniczący zespołu,  
- Dariusz Matysiak – Pełnomocnik ds. Jakości i Produkcji  
- Jacek Walorek – Pełnomocnik ds. Utrzymania Produkcji 
Dokonał oceny złożonych ofert oraz wyboru zgodnie z przyjętymi w zapytaniach kryteriami. 
 
 

1. Dnia 14.11.2014 roku w związku z planowanym zakupem urządzeń do szokowego 
schładzania ciast wraz z podwójna chłodnio-garownią. 

  
Dnia 03.11.2014 roku przygotowano i rozesłano drogą elektroniczną oferty na wyżej 
wymienione urządzenia do 3 Firm: 
Dodatkowo umieszczono oferty na stronie internetowej www.piekus.com.pl oraz w siedzibie 
firmy w Inowrocławiu przy ulicy Nowej 2 B.  
- P.P.H.U. GETH 
- Giko Sp. z o.o. 
- Hert Sp. z o.o. Sp. K. 
w określonym przez zapytanie ofertowe terminie tj. do 10.11.2014 roku oferty złożyły 2 
Firmy: 
- Giko Sp. z o.o. 
- Hert Sp. z o.o. Sp. K. 
Mając na uwadze podstawowe kryterium oceny, jakim była cena zestawu, Komisja 
zdecydowała o wyborze Firmy Giko Sp. z o.o. na dostawcę sprzętu wymienionego w 
zapytaniu ofertowym.  
 



 2

 
 

2. Dnia 17.12.2014 roku w związku z planowanym zakupem pieców wsadowo- 
półkowych. 

  
Dnia 09.12.2014 roku przygotowano i rozesłano drogą elektroniczną oferty na wyżej 
wymienione urządzenia do 5 Firm: 
 
- P.P.H.U. GETH 
- Wiesheu Polska Sp. z o.o. 
- Hert Sp. z o.o. Sp. K. 
- Mech-Masz Szczeciński,  
- Pro Ascobloc Sp. z o.o. 
 
Dodatkowo umieszczono oferty na stronie internetowej www.piekus.com.pl oraz w siedzibie 
firmy w Inowrocławiu przy ulicy Nowej 2 B.  
 
w określonym przez zapytanie ofertowe terminie , tj. do 15.12.2014 roku, oferty złożyły 4 
Firmy: 
- P.P.H.U. GETH 
- Wiesheu Polska Sp. z o.o. 
- Hert Sp. z o.o. Sp. K. 
- Mech-Masz Szczeciński 
 
Komisja wybrała najtańszą ofertę Firmy Hert  
 
 

3. Dnia 31.01.2015 roku w związku z planowanym zakupem instalacji silosowej wraz z 
silosami i automatycznym punktem dozowania mąki. 

 
Dnia 14.01.2015 roku przygotowano i rozesłano drogą elektroniczną oferty na wyżej 
wymienione urządzenia do 3 Firm: 
- Hert Sp. z o.o. Sp. K. 
- Italmarco Sp. z o.o. 
- Giko Sp. z o.o 
 
Dodatkowo umieszczono oferty na stronie internetowej www.piekus.com.pl oraz w siedzibie 
firmy w Inowrocławiu przy ulicy Nowej 2 B.  
w określonym przez zapytanie ofertowe terminie , tj. do 25.01.2015 roku, ofertę złożyła 1 
Firma: 
 - Italmarco Sp. z o.o. 
 
Jedna Firma- Giko Sp. z o.o. złożyła ofertę 31.01.2015 roku czyli nie dotrzymała założonego w 
ofercie terminu. 
Mając powyższe na uwadze komisja zaakceptowała ofertę złożoną przez Firmę Italmarco Sp. 
z o.o., wybierając powyższego oferenta jako wykonawcę instalacji. 
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4. Dnia 14.02.2015 r. w związku z planowanym zakupem linii do produkcji bułek, 
wagodzielarki do ciast luźnych, zaokrąglarki oraz wydłużarki. 

 
 
Dnia 30.01.2015 roku przygotowano i rozesłano drogą elektroniczną oferty na wyżej 
wymienione urządzenia do 3 Firm: 
- Hert Sp. z o.o. Sp. K. 
- „Mibar” Michał Barcicki, Kompleksowe wyposażenie piekarni i cukierni 
- Giko Sp. z o.o 
Dodatkowo umieszczono oferty na stronie internetowej www.piekus.com.pl oraz w siedzibie 
firmy w Inowrocławiu przy ulicy Nowej 2 B.  
w określonym przez zapytanie ofertowe terminie , tj. do 08.02.2015 roku, ofertę złożyła 1 
Firma: 
 - Hert Sp. z o.o. Sp. K. 
 
Jedna Firma- „Mibar” Michał Barcicki, złożyła ofertę 09.02.2015 roku czyli nie dotrzymała 
założonego w ofercie terminu. 
Mając powyższe na uwadze komisja zaakceptowała ofertę złożoną przez Firmę Hert Sp. z o.o. 
Sp. K. , wybierając powyższego oferenta jako dostawcę wyżej wymienionych urządzeń. 
 

5. Dnia 17.03.2015 r. w związku z planowanym zakupem urządzeń do produkcji lodów. 
 
 

Dnia 04.03.2015 roku przygotowano i rozesłano drogą elektroniczną oferty  na wyżej 
wymienione urządzenia do 3 Firm: 
- Hert Sp. z o.o. Sp. K. 
- Primulator Sp. z o.o. 
- Giko Sp. z o.o 
Dodatkowo umieszczono oferty na stronie internetowej www.piekus.com.pl oraz w siedzibie 
firmy w Inowrocławiu przy ulicy Nowej 2 B.  
w określonym przez zapytanie ofertowe terminie , tj. do 12.03.2015 roku, ofertę złożyły 2 
Firmy: 
- Hert Sp. z o.o. Sp. K.  
- Primulator Sp. z o.o. 
 
Komisja wybrała najtańszą ofertę Firmy Primulator Sp. z o.o. 
 
 
 
  
Przewodniczący:   Sławomir Pakulski 
Członek komisji:    Dariusz Matysiak 
Członek komisji:    Jacek Walorek 
  


