Projekt pn. „Innowacyjne technologie w produkcji mebli biurowych”
ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw; Działanie 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie
przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Ultraplus Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 65, 58-130 Żarów informuje, iż w postępowaniu
o udzielenie zamówienia dotyczącego dostawy maszyn:


jednostronna oklejarka wąskich powierzchni



numerycznie sterowane pionowe centrum obróbcze z przeznaczeniem do obróbki wiertarskiej
i frezarskiej elementów płytowych

 transporter powrotny
wraz z montażem i rozruchem wpłynęła jedna oferta (w tym: jedna oferta ważna).
Zamawiający wybrał jedyną ofertę, która wpłynęła – ofertę firmy HOMAG Polska Sp. z o. o.
ul. Prądzyńskiego 24, 63-000 Środa Wielkopolska, jako najkorzystniejszą cenowo.
Żarów, 12.09.2014 r.
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ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw; Działanie 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie
przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Ultraplus Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 65, 58-130 Żarów informuje, iż w postępowaniu
o udzielenie zamówienia dotyczącego dostawy linii technologicznej do montażu kontenerów meblowych
z płyt oraz linii technologicznej do pakowania mebli w karton wraz z montażem i rozruchem wpłynęła
jedna oferta (w tym: jedna oferta ważna).
Zamawiający wybrał jedyną ofertę, która wpłynęła – ofertę firmy "PIVEXIN" sp. z o.o., ul. Rudzka 103,
47-400 Racibórz, jako najkorzystniejszą cenowo.
Żarów, 12.09.2014 r.

