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Zawiadornienie o wyborze oferfy

l. Dane Zamawiajqcego
IZODOM 2000 POLSKA Sp. z o.o.
98-220 Zduriska Wola
uf. Ceramiczna2 A
NIP 726-00-00-414
Regon 730192247
tel. + 48 43 823 89 47
fax: +48 43823 23 68
e-mail: biuno@izodom, pl

ll. Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqccgo:
1. Badania modelowe wysychania zawilgoconych mur6w w komorze

klimatycznej pny zmiennych warunkach zewnqtrznych w Iaboratorium
badawczym.

2. Badania wilgotno6ciowe na stanowisku badawczym.
3. Badania izolacyjnoScid2wiqkowej na stanowisku badawczym - etap il.

4. Badania izolacyjnosci dZwigkowej na stanowisku badawczym - etap il|.

5. Badania dZwiqkowe ptyt wentylowanych na stanowisku badawczym
w warunkach rzeczywistych na kamienicy w Lodzi.

6. Badania nad opracowaniem wynik6w prac badawczo-rozwojowych.

lll. Tytul projektu:
Innowacyjne technologie wykorzystania styropianu, w zakresie opracowania
znaczqco ulepszonych i zaawansowanych technologicznie styropianovuych
materiaN6w budowlanych, w postaci wentylowanej ptyty izolacyjno-dociepleniowej
oraz izolowanych akustycznie pustak6w Sciennych.

lV. Nazwa osi priorytetowej i dzialania w ramach kt6rych planowana jest
realizacja projektu:

OS PRIORYTETOWA: I. BADANIA, ROa/V6I I rconaERcJALIzAcJA WIEDZY
DZIAI ANIE: I.2 INWESTYCJE PRZEDSEBIORSI/V W BADANIA I INNOWACJE
PODDZIAI.ANIE: I.2.2 PROJEKW B+R PRZEDSIEBIORSTW
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v. Niniejszym informujemy, ie do dnia 09.03.2018 r, do godz. i2:0a oferty na
przeprowadzenie badafi, o kt6rych mowa w pkt, il niniejszego
zawiad om i e n ia n zlo2yly nastq pujqce pod m ioty:

Katedra Fizyki Budowli i Materiatow Budowlanych, Wydziat Budownictwa,
Architektury i lnZynierii Srodowiska, Politechnika tOdzka z siedziba
Al. Politechniki6, 90-924 L6dZ.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru ofert, wybrano jako najkorzystniejszq

ofertq zNoilon4 przez Katedrg Fizyki Budowli i MateriaN6w Budowlanych,

Wydzial Budownictwa, Architektury i Iniynierii Srodowiskan Politechnika

L6dzka z siedzibq Al. Politechniki 6, 90-924 L6di..

Uzasadnienie wvboru:

Katedra Fizyki Budowli i Material6w Budowlanych, Wydzial Budownictwa,

Architektury i Iniynierii Srodowiska, Politechnika L6dzka z siedzibq

Af' Pofitechniki 6, 90-924 L6di. wraz z ofertq ztobyta dokumenty potwierdzajqce

spelnienie warunk6w udziaNu w postqpowaniu, kt6re zostaly okre6lone w zapytaniu

ofertowym, Wybrana oferta uzyskala najwyzszq ilo56 punkt6w (100,00) w oparciu

o kryteria oceny ofert okreilone w zapytaniu ofertowym. Jedyne kryterium ocen

stanowita cena - waga kryterium 100o/o.

Dziqkujemy za udzial w postgpowaniu i zioZone oferty.

Zduhska Wola, dnia 15,03,2018 r.
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