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Gdańsk, 22.07.2022 r. 
Zamawiający / The Orgering Party: 
BOTA Technik Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Nowy Świat 38c, 80-299 Gdańsk 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA /  
INFORMATION ON THE CHOICE OF THE BEST TENDER OFFER AND SETTLEMENT OF THE PROCEDURE 

o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr /   
according to the content of the Inquiry No  

15/2022/STER CPP/ZK z/of 14.07.2022 
 

Przedmiotem postępowania jest dostawa korpusu przekładni do budowy prototypu steru strumieniowego CPP 
w układzie przeciwbieżnym certyfikowanego przez morskie towarzystwo klasyfikacyjne zrzeszone w 

International Association of Classification Societies (IACS) / 
 

The Subject of the Order is the delivery of a  thruster gear housing for the construction of the CPP thruster 
prototype in a counter-rotating system certified by a Ship Classification Society associated in the International 

Association of Classification Societies (IACS). 
 
 

Termin składania ofert / Deadline for submitting tenders: 22.07.2022, 10:00 a.m. 

 
 

W terminie składania ofert wpłynęła jedna następująca oferta / There was one following offer was submitted by the 
deadline for submitting tender offers: 

Nazwa Wykonawcy, NIP / 
Contractor’s Name, Tax No 

Adres / Adress 
Czas i sposób wpływu oferty / Time and 
method of receiving the offer 

Vitkovicke slevarny, spol. s r.o. 
NIP: CZ62304992 

Halasova 2904/1 
703 00 Ostrava-Vitkovice 
Czechy 

2022-07-19, 13:36 p.m. 
na e-mail Zamawiającego / the offer was 
sent to the email of the Ordering Party:  
fundusze-ue@botatechnik.pl  

 

Cena oferty /  The offer’s price: 19 944,00 EUR net/gross. 
 
 
Oferta jest poprawna formalnie, nie wymaga uzupełnień ani wyjaśnień i Zamawiający uznał ją jako najkorzystniejszą. 
Oferta otrzymała 100 pkt (100%). 
The offer is formally correct, does not require any supplements or explanations and the Ordering Party considered 
it the most advantageous. The offer received a 
score of 100 points (100%).  
 
Zatwierdzenie wyniku postępowania / Approval of 
the outcome of the procedure: 
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