
 

 

 

Informacja o wybranych wykonawcach z dnia 04-01-2021 

W związku z zakończeniem procedury wyboru ofert na zakup specjalistycznego oprogramowania SCADA-MES 

na potrzeby inteligentnego nadzorowania procesu produkcyjnego, spełniającego wymagania określone w 

zapytaniu ofertowym z dnia 23 grudnia 2020 r., niniejszym informujemy, że jako dostawca w/w przedmiotu 

zamówienia wybrana została firma: 

Api Trade Sp. z o.o.  z siedzibą  w Warszawie (01-162 ),  ul. Św. Stanisława 10 lok.3 

Informacja o wyborze wykonawcy została zamieszczona również na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24363?sekcja=oferty 

 

Informacja o wybranych wykonawcach z dnia 25-09-2020 

W związku z zakończeniem procedury wyboru ofert na zakup elementów i podzespołów służących do 

budowy prototypowej linii produkcyjnej i zamontowane w niej na stałe, spełniających wymagania określone 

w zapytaniu ofertowym z dnia 24 sierpnia 2020 r., niniejszym informujemy, że jako dostawca w/w 

przedmiotu zamówienia wybrana została firma: 

ASMP  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  z siedzibą 32-080 Zabierzów, ul. Krakowska 265. 

Informacja o wyborze wykonawcy została zamieszczona również na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/1082?sekcja=oferty 

 

Informacja o wybranych wykonawcach z dnia 30-01-2020 

W związku z zakończeniem procedury wyboru ofert na zakup elementów i podzespołów służących do 

budowy prototypowej linii produkcyjnej i zamontowane w niej na stałe, spełniających wymagania określone 

w zapytaniu ofertowym z dnia 20 grudnia 2019 r., niniejszym informujemy, że jako dostawca w/w 

przedmiotu zamówienia wybrana została firma: 

APS Automatyka Przemysłowa Serwis A. i E. Durańscy, Z. i M. Gmaj Sp. j. z siedzibą w Pruszkowie 05-800, 

ul. Stanisława 12. 

Informacja o wyborze wykonawcy została zamieszczona również na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1224201#infowyk 

 

Informacja o wybranych wykonawcach z dnia 08-03-2019 

W związku z zakończeniem procedury wyboru ofert na dostawę przedmiotu zamówienia określonego w 

zapytaniu ofertowym z dnia 28 lutego 2019 r. informujemy, iż do realizacji przedmiotu zamówienia wybrana 

została firma : 

EMW Stahl Service GmbH z siedzibą Pfannenbergstrasse 1, D-57290 Neunkirchen 

Informacja o wyborze wykonawcy została zamieszczona również na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170196#infowyk 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24363?sekcja=oferty
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/1082?sekcja=oferty
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1224201#infowyk
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170196#infowyk


 

 

 

Informacja o wybranych wykonawcach z dnia 06-03-2019 

W związku z zakończeniem procedury wyboru ofert na dostawę przedmiotu zamówienia określonego w 

zapytaniu ofertowym z dnia 26 lutego 2019 r. informujemy, iż do realizacji przedmiotu zamówienia wybrana 

została firma : 

Zakład Obróbki Metali PROFMET Tomasz Szymańczak z siedzibą w Sade Budy, ul. Broniewskiego 2, 96-316 

Międzyborów. 

Informacja o wyborze wykonawcy została zamieszczona również na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1169604#infowyk 

 

Informacja o wybranych wykonawcach z dnia 01-10-2018 

W związku z zakończeniem procedury wyboru ofert na dostawę przedmiotu zamówienia określonego w 

zapytaniu ofertowym z dnia 29 sierpnia 2018 r. informujemy, iż do realizacji przedmiotu zamówienia wybrana 

została firma : 

APS Automatyka Przemysłowa Serwis A. i E. Durańscy, Z. i M. Gmaj Sp. j. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), 

ul. Stanisława 12. 

Informacja o wyborze wykonawcy została zamieszczona również na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133854#infowyk 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1169604#infowyk
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133854#infowyk

