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Dot. zapytania w zakresie zakupu plotera płaskiego do druku w technologii UV 
informuję, że w wyniku weryfikacji ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie dot. zakupu 
plotera płaskiego do druku w technologii UV, organizowane w związku z planowaną realizacją 
projektu w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego  na  lata  2014-2020 współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, najkorzystniejszą okazała się oferta firmy Canon Polska Sp. z o.o. 
- oferta ta została wybrana 

 
Dot.     zapytania     w     zakresie     zakupu plotera     tnąco,     bigującego     i     frezującego 
z oprzyrządowaniem 
informuję,  że  w  wyniku  weryfikacji  ofert  złożonych  w  odpowiedzi  na  zapytanie  dot. 
zakupu plotera tnąco, bigującego i frezującego z oprzyrządowaniem, organizowane w związku 
z planowaną realizacją projektu w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, najkorzystniejszą okazała się oferta firmy AXYZ Automation 
Sp. z o.o. - oferta ta została wybrana 

 
Dot. zapytania w zakresie zakupu regałów i mebli warsztatowych 
informuję,   że   w wyniku   weryfikacji   ofert   złożonych   w odpowiedzi  na   zapytanie  dot. 
zakupu regałów  i  mebli  warsztatowych,  organizowane  w  związku  z planowaną  realizacją 
projektu w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego  na  lata  2014-2020 współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, najkorzystniejszą okazała się oferta firmy  NT Logistic S.C. - oferta 
ta została wybrana 

 
Dot. zapytania w zakresie zakupu komputerów, drukarek, zasilaczy, czytników kodów 
informuję,  że  w  wyniku  weryfikacji  ofert  złożonych  w  odpowiedzi  na  zapytanie  dot. 
zakupu komputerów,  drukarek,  zasilaczy,  czytników  kodów  kreskowych organizowane  w 
związku  z planowaną  realizacją projektu  w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego,   najkorzystniejszą   okazała   się   oferta 
firmy Studio Format BIS Sp. z o.o. Sp. K. - oferta ta została wybrana 

 
Dot. zapytania w zakresie zakupu oprogramowania Adobe lub równoważnego 
informuję, że w wyniku weryfikacji ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie dot. zakupu 
oprogramowania Adobe lub równoważne organizowane w związku z planowaną realizacją 
projektu w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego  na  lata  2014-2020 współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Rozwoju    Regionalnego,    najkorzystniejszą    okazała    się    oferta    firmy Applauz    Marek 
Kardasz - oferta ta została wybrana 

 
Dot. zapytania w zakresie zakupu linii do oprawy w grzbiet 
informuję, że w wyniku weryfikacji ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie dot. zakupu 
linii do oprawy w grzbiet organizowane w związku z planowaną realizacją projektu w ramach 
działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 
2020 współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego, 
najkorzystniejszą okazała się oferta firmy DERYA Sp. z o.o. - oferta ta została wybrana 



Dot.   zapytania   w   zakresie   zakupu systemu   oprogramowania   w   zakresie   procesów 
produkcyjnych, przygotowania oraz analiz 
informuję, że w wyniku weryfikacji ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie dot. zakupu 
systemu oprogramowania w zakresie procesów produkcyjnych, przygotowania oraz analiz 
organizowane   w   związku   z planowaną   realizacją   projektu   w   ramach   działania   3.2 
Regionalnego     Programu     Operacyjnego     Województwa     Śląskiego     na     lata     2014- 
2020 współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego, 
najkorzystniejszą  okazała  się  oferta  firmy Centrum  Technologii  Informatycznej  Zygmunt 
Wilder - oferta ta została wybrana 

 
Dot. zapytania w zakresie zakupu oprogramowania ArtiosCAD 
informuję, że w wyniku weryfikacji ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie dot. zakupu 
oprogramowania  ArtiosCAD  organizowane  w  związku  z planowaną  realizacją  projektu  w 
ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
najkorzystniejszą okazała się oferta firmy DM System Sp.J. - oferta ta została wybrana 

 
Dot. zapytania w zakresie zakupu systemu druku cyfrowego 
informuję, że w wyniku weryfikacji ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie dot. zakupu 
systemu druku cyfrowego organizowane w związku z planowaną realizacją projektu w ramach 
działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 
2020 współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego, 
najkorzystniejszą okazała się oferta firmy Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. - 
oferta ta została wybrana 


