
 
  

 

 

Informacja o wybranych wykonawcach z dnia 17-05-2018 

W związku z zakończeniem procedury wyboru ofert na zakup   modułu zaginania konsol, 

spełniających parametry techniczne określone w zapytaniu ofertowym z dnia 2 maja 2018r., 

informujemy, że do realizacji przedmiotu zamówienia wybrana została firma: 

Zakład Mechaniczno-Elektryczny TOBZAMER Stanisław Tobiasz 

Ul. Żegańska 1 

04-713 Warszawa 

Informacja o wyborze wykonawcy została zamieszczona również na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1108680#infowyk 

 

 

Informacja o wybranych wykonawcach z dnia 16-01-2018 

W związku z zakończeniem procedury wyboru ofert na zakup  akumulatora taśmy – maszyny do 

łączenia taśmy stalowej, spełniającego parametry techniczne określone w zapytaniu ofertowym z 

dnia 15 grudnia 2017r., informujemy, że do realizacji przedmiotu zamówienia wybrana została firma: 

Zakład Ślusarstwa Produkcyjnego AUTO-SPRZĘT Mirosław Przybył 

ul. Stachiewicza 41 

31-328 Kraków 

Informacja o wyborze wykonawcy została zamieszczona również na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1075551#infowyk 

 

 

Informacja o wybranych wykonawcach z dnia 11-01-2018 

W związku z zakończeniem procedury wyboru ofert na zakup elementu składającego się na 

urządzenie do odcinania nadążnego - urządzenie do cięcia horyzontalnego profili stalowych, 

spełniającego parametry techniczne określone w zapytaniu ofertowym z dnia 11 grudnia 2017r., 

informujemy, że do realizacji przedmiotu zamówienia wybrana została firma: 

Agencja Handlowo – Usługowa WOLMEX Janusz Wolski 

Ul. Plantowa 97c 

05-800 Pruszków 

Informacja o wyborze wykonawcy została zamieszczona również na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1074479#infowyk 
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Informacja o wybranych wykonawcach z dnia 22-11-2017 

W związku z zakończeniem procedury wyboru ofert na zakup urządzenia wykrawającego laserowo, 

spełniającego parametry techniczne określone w zapytaniu ofertowym z dnia 20 października 

2017r., informujemy, że do realizacji przedmiotu zamówienia wybrana została firma: 

TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

ul. Połczyńska 111 

01-303 Warszawa 

Informacja o wyborze wykonawcy została zamieszczona również na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1063241#infowyk 

 

Informacja o wybranych wykonawcach z dnia 11-07-2017 

W związku z zakończeniem procedury wyboru ofert na wykonanie badań i prac rozwojowych 

określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 3 lipca 2017r. informujemy, iż do realizacji przedmiotu 

zamówienia wybrana została: 

Politechnika Warszawska 

Wydział Inżynierii Produkcji 

Instytut Technik Wytwarzania  

ul. Narbutta 85 

02-524 Warszawa 

Informacja o wyborze wykonawcy została zamieszczona również na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1042139 

 

Informacja o wybranych wykonawcach z dnia 10-01-2017 

W związku z zakończeniem procedury wyboru oferty na wykonanie i dostawę rozwijaka 

dwustronnego określonego w zapytaniu ofertowym z dnia 29 grudnia 2016r. informujemy, iż do 

realizacji przedmiotu zamówienia wybrana została firma: 

Zakład Obróbki Metali PROFMET 

Tomasz Szymańczak 

ul. Władysława Broniewskiego 2, Sade Budy 

96-316 Międzyborów 

Link do ogłoszenia: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1015971#infowyk 
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Informacja o wybranych wykonawcach z dnia 10-01-2017 

W związku z zakończeniem procedury wyboru oferty na wykonanie i dostawę współbieżnej maszyny 

do cięcia określonej w zapytaniu ofertowym z dnia 29 grudnia 2016r. informujemy, iż do realizacji 

przedmiotu zamówienia wybrana została firma: 

Zakład Ślusarstwa Produkcyjnego 

AUTO-SPRZĘT Mirosław Przybył 

ul. Stachiewicza 41 

31-328 Kraków 

Link do ogłoszenia: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1015979#infowyk 

 

Informacja o wybranych wykonawcach z dnia 09-12-2016 

W związku z zakończeniem procedury wyboru oferty na wykonanie i dostawę ramy profilarki 

określonej w zapytaniu ofertowym z dnia 1 grudnia 2016r. informujemy, iż do realizacji przedmiotu 

zamówienia wybrana została firma: 

Agencja Handlowo – Usługowa WOLMEX Janusz Wolski 

Ul. Plantowa 97c 

05-800 Pruszków 

Link do ogłoszenia: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1013314#infowyk 

 

Informacja o wybranych wykonawcach z dnia 25-11-2016 

W związku z zakończeniem procedury wyboru oferty na dostawę stanowiska do badań 

wytrzymałościowych pomiaru wartości mechanicznych stali zgodnie z normą PN-EN 10346 

określonego w zapytaniu ofertowym z dnia 17 listopada 2016r. informujemy, iż do realizacji 

przedmiotu zamówienia wybrana została firma: 

PowerTech s.c.  

Ul. Beskidzka 23 

32-615 Grojec 

Link do ogłoszenia: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1011953#infowyk 

 

Informacja o wybranych wykonawcach z dnia 24-10-2016 

W związku z zakończeniem procedury wyboru oferty na wykonanie i dostarczenie kompletu narzędzi 

do agregatu cięcia wzdłużnego stali określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 13 października 

2016r. informujemy, iż do realizacji przedmiotu zamówienia wybrana została firma: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1015979#infowyk
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DIENES POLSKA Sp. z o.o. 

Ul. Budowlana 15 

88-100 Inowrocław 

Link do ogłoszenia: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1009105#infowyk 

 

Informacja o wybranych wykonawcach z dnia 13-09-2016 

1. W związku z zakończeniem procedury wyboru oferty na wykonanie elementów zabudowy 

profilarki określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 1 sierpnia 2016r. informujemy, iż do realizacji 

przedmiotu zamówienia wybrana została firma:  

Zakład Obróbki Metali PROFMET Tomasz Szymańczak 

Sade Budy, ul. Broniewskiego 2 

96-316 Międzyborów 

Link do ogłoszenia: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1004298#infowyk 

 

2. W związku z zakończeniem procedury wyboru oferty na wykonanie układu elektrycznego, 

oprogramowanie i uruchomienie linii do profilowania blachy określonego w zapytaniu ofertowym z 

dnia 1 sierpnia 2016r. informujemy, iż do realizacji przedmiotu zamówienia wybrana została firma:  

APS Automatyka Przemysłowa Serwis A. i E. Durańscy, Z. i M. Gmaj Sp. j. 

ul. Stanisława 12 

05-800 Pruszków 

Link do ogłoszenia: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1004305#infowyk 

 

Informacja o wybranym wykonawcy z dnia 08-09-2016 

W związku z zakończeniem procedury wyboru oferty na wykonanie prasy mechanicznej z 

podajnikiem walcowym określonej w zapytaniu ofertowym z dnia 29 lipca 2016 r. informujemy, iż do 

realizacji przedmiotu zamówienia wybrana została firma:  

HELMERDING hiw Maschinen GmbH 

Koenigstrasse 132 

32547 Bad Oeynhausen, Niemcy 

Link do ogłoszenia: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1004233#infowyk 
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Informacja o wybranym wykonawcy z dnia 23-08-2016 

W związku z zakończeniem procedury wyboru ofert na wykonanie, posadowienie i uruchomienie 

kompletnej linii do rozkroju blach na taśmy określonej w zapytaniu ofertowym z dnia 13 lipca 2016 

r. informujemy, iż do realizacji przedmiotu zamówienia wybrana została firma Automatyka 

Przemysłowa Serwis A. i E. Durańscy, Z i M Gmaj Sp.j. z siedzibą w Pruszkowie. 

Link do ogłoszenia: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1003456 

Informacja o wybranym wykonawcy z dnia 29-07-2016 

W związku z zakończeniem procedury wyboru ofert na wykonanie prostowarki do blach – taśmy 

stalowej określonej w zapytaniu ofertowym z dnia 21 lipca 2016 r. informujemy, iż do realizacji 

przedmiotu zamówienia wybrana została firma BizeA Sp. z o.o. z siedzibą w Tomicach, 05-532 

Baniocha. 

Link do ogłoszenia: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1003852 

 

Informacja o wybranym wykonawcy z dnia 04-01-2016 

W związku z zakończeniem procedury wyboru ofert na wykonanie badań przemysłowych 

określonych  w zapytaniu ofertowym z dnia 21 grudnia 2015 r. informujemy, iż do realizacji 

przedmiotu zamówienia wybrana została Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji. 

Link do ogłoszenia: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1000270 
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