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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, 23 lutego 2019 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY 
DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

NR 01/02/2019 

 
Dotyczy: opracowania, budowy i instalacji 3 zautomatyzowanych, samoobsługowych  urządzeń 

nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do czasowego przechowywania i uwierzytelnionego 

wydawania depozytu 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 01/02/2019 r. 

z dnia 6 lutego 2019 r. dotyczącego opracowania, budowy i instalacji 3 zautomatyzowanych, 

samoobsługowych  urządzeń nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do czasowego przechowywania  

i uwierzytelnionego wydawania depozytu na potrzeby realizacji projektu „e-Pionier”, wpłynęła jedna 

oferta. Złożona oferta spełnia wszystkie warunki, postawione przez Zamawiającego w powyższym 

zapytaniu ofertowym, w związku z czym Zamawiający wybiera ofertę firmy: 

 

Depositec Vostoc sp. z o.o.  

ul. Wielicka 44/39 

30-552 Kraków 

Pieczęć i podpis na oryginale 

Jacek Mirecki  

Prezes Zarządu 

Smart-Lab Sp. z o.o. 

 

 


