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OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W RAMACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEG

dotyczącego wykonania i wdrożenia

 
 
 
W związku z realizacją projektu pt. „
wspomagającego pracę z dziećmi w 
psychoruchowego lub przejawiającym takie zaburzenia
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 
Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”
postępowanie ofertowe dotyczące wykonania i wdrożenia
 
W wyniku oceny złożonych ofert za najkorzystniejsz
zostanie zawarta umowa na wykonanie i wdrożenie dedykowanego oprogramowania.
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OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W RAMACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEG

wykonania i wdrożenia dedykowanego oprogramowania

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie zaawansowanego narzędzia teleterapeutycznego 
wspomagającego pracę z dziećmi w wieku od 1 miesiąca do 9 lat zagrożonymi zaburzeniami rozwoju 
psychoruchowego lub przejawiającym takie zaburzenia”, na który Zamawiający ubiega się o dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, 
Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-0293/17

wykonania i wdrożenia dedykowanego oprogram

onych ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę FUMI Studio Sp. z o.o. i z tą firmą 
zostanie zawarta umowa na wykonanie i wdrożenie dedykowanego oprogramowania.

 
Z poważaniem: 
 
Piotr Gruba 

Gliwice, 08 lutego 2018 r. 

OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
W RAMACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO  

dedykowanego oprogramowania 

Wdrożenie zaawansowanego narzędzia teleterapeutycznego 
wieku od 1 miesiąca do 9 lat zagrożonymi zaburzeniami rozwoju 

”, na który Zamawiający ubiega się o dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

2020 (Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, 
0293/17-002) przeprowadzono 

dedykowanego oprogramowania. 

FUMI Studio Sp. z o.o. i z tą firmą 
zostanie zawarta umowa na wykonanie i wdrożenie dedykowanego oprogramowania. 


