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Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój Działanie 1.2 „Sektorowe Programy B+R" pn. 
"Opracowanie nowego modelu samochodu osobowego w wersji elektrycznej w oparciu o nowatorską hybrydową konstrukcję nośną stanowiącą wynik prac B+R" 

The project is realized within Operational Programme lnnovative Development. Action 1.2. "Sector R&D programmes" 
Preparation of a new model of electric passenger car based on innovative hybrid superstructure being the result of research and development Works. 

Kutno, 30 stycznia 2018 roku 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności do projektu pod nazwą „Opracowanie nowego 
modelu samochodu osobowego w wersji elektrycznej w oparciu o nowatorską hybrydową konstrukcję nośną 
stanowiącą wynik prac B+R", Nr projektu: POIR.01.02.00-00-0257/16, polegającego na zakupie materiałów 
stalowych (Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/2018): 

Przedmiotem zamówienia był zakup zestawu następujących elementów układu napędowego samochodu 
elektrycznego: 
1) Silnik elektryczny typu PMSM, praca w zakresie napięć 350-700V i mocy 60-120kW, 
2) Falownik DC/AC, 
3) Przekładnia jednostopniowa, 
4) Moduł sterujący do układu napędowe zawierającego powyższe elementy, w tym usługi niezbędne 

do integracji układu przeniesienia napędu i modułu BCM pojazdu (moduł kontroli nadwozia) 
Szczegółowe informacje odnośnie parametrów technicznych zostaną wysłane firmo, które wyrażą chęć 
udziału w postępowaniu. 

Zamawiający - FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SYRENA W KUTNIE S.A., ul. Józefów 9, 99-300 Kutno; 
NIP: 7752646501, REGON: 101827684, KRS: 0000520271 zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego 
postępowania została wybrana oferta złożona przez: 
RATIONAL MOTION GMBH 
UL. TOYOTA-ALLEE 7, 90-858 KOLN 

Uzasadnienie wyboru: 
W postępowaniu złożono dwie oferty, z których oferta firmy Rational Motion GmbH uzyskała najwyższą liczbę 
punków. 

L.p. Nazwa oferenta Adres Ocena punktowa 

1 Rational Motion GmbH 
ul. Toyota-Allee 7, 

90-858 Koln 
80,00 

2 
Instytut napędów i maszyn 

elektrycznych KOMEL 
ul. Roździeńskiego 188, 

402-3 Katowice 
79,30 

Rational Motion GmbH spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z 
treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium 
oceny ofert oraz uzyskała łączną liczbę punktów 80,00 podczas dokonanej oceny. 
Z tych względów oferta tej firmy jako najkorzystniejsza została wybrana do realizą^^grc^^ggia. 

Kutno, dnia 30.01.2018 r. 
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