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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3. 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Projekt realizowany w ramach 
konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „ e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania 

zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. 

Kraków, 25 września 2018 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY DO 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr  01 / 09 / 2018 z dnia 14 września 2018 r. 

 
Dotyczy: Dostawy 10 sztuk sensorów jakości powietrza komunikujących się z serwerem za 

pomocą sieci GSM na potrzeby opracowania MVP w ramach  realizacji projektu „e-Pionier”, którego 

celem jest wspieranie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych 

problemów społecznych lub gospodarczych. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 3.3. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś 

priorytetowa - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Projekt realizowany w ramach konkursu 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „ e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz 

rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. 

 

Tytuł Projektu: „Utworzenie centrum akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji 

programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub 

gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych” 

 

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 11 310 741,00 zł 

Dofinansowanie Projektu: 9 048 592,80 zł 

Nr umowy: WG-POPC. 03.03.00-00-0003/16-00  

 

Zamawiający Smart – Lab Sp. z o.o. jako podmiot realizujący projekt „e-Pionier” współfinansowany 

ze środków unijnych na podstawie umowy o powierzenie grantu nr WG-POPC.03.03.00-00-0003/16-

00, informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie konkurencyjnym postępowania nr 01 / 09 / 

2018 z dnia 14 września 2018r. dotyczącego dostawy 10 sztuk sensorów jakości powietrza 

komunikujących się z serwerem za pomocą sieci GSM, na potrzeby realizacji projektu „e-Pionier” 

Zamawiający wybiera ofertę firmy: 

 

ZAS ELŻBIETA STOCHLIŃSKA 

Węgrzce Wielkie 646 

32-002 Węgrzce Wielkie 

NIP: 6751196254 

REGON: 365539489 

 

 

 

Na oryginale  

Pieczęć i podpis 

Jacek Mirecki  

Prezes Zarządu 

Smart-Lab Sp. z o.o. 

 

 


