
 
 

JAKUB SPŁOCHARSKI - QTI JAKUB SPŁOCHARSKI w ramach projektu pt. "Graphwork 
nowatorskie, inteligentne oprogramowanie do tworzenia grafików pracy" planowanego do 

realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 
współfinansowanego p

JAKUB SPŁOCHARSKI - QTI JAKUB SPŁOCHARSKI 
Kurpińskiego 12/5a,  
85-096 Bydgoszcz 

INFORMACJA O WYŁONIENIU WYKONAWCY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

dotyczące wyboru kandydatów na stanowisko 
nowatorskie, inteligentne oprogramowanie do tworzenia grafików pracy" 
 
 
31.07.2018r.  
Data sporządzenia  

Informacja o wyłonieniu wykonawcy 
 
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 27.06
ofert, dnia 31.07.2018 r. wyłoniono następujących specjalistów: 
 

1) Bolesław Wróblewski 
 

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez: 
- Umieszczenie zapytania na stronie internetowej Beneficjenta 
- Umieszczenie zapytania stronie zamawiającego 
- Oferta nie podlega pod zasadę konkurencyjności 
 
W wyniku zapytania spłynęły 2 oferty 
 
Obie oferty spełniły kryteria dopuszczające i formalne.
 
Zgodnie z kryterium oceny ofert zawartym w zapytaniu ofertowym oferta 
uzyskało lepszą ocenę. 
 
 
 

 

  

 
QTI JAKUB SPŁOCHARSKI w ramach projektu pt. "Graphwork 

nowatorskie, inteligentne oprogramowanie do tworzenia grafików pracy" planowanego do 
realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 

współfinansowanego przez NCBR - projekt POIR.01.01.01-00-0454/17, 
Broker technologii 
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INFORMACJA O WYŁONIENIU WYKONAWCY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

dotyczące wyboru kandydatów na stanowisko Broker technologii w projekcie pn. 
nowatorskie, inteligentne oprogramowanie do tworzenia grafików pracy"  

 
Informacja o wyłonieniu wykonawcy  

z zapytaniem ofertowym z dnia 27.06.2018 r. informujemy, że na pods
.2018 r. wyłoniono następujących specjalistów:  

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez:  
Umieszczenie zapytania na stronie internetowej Beneficjenta przez okres 27.06.2018
Umieszczenie zapytania stronie zamawiającego www.qti.com.pl 
Oferta nie podlega pod zasadę konkurencyjności  

W wyniku zapytania spłynęły 2 oferty  

Obie oferty spełniły kryteria dopuszczające i formalne. 

Zgodnie z kryterium oceny ofert zawartym w zapytaniu ofertowym oferta Bolesława Wróblewskiego

Podpis i pieczęć

QTI JAKUB SPŁOCHARSKI w ramach projektu pt. "Graphwork – 
nowatorskie, inteligentne oprogramowanie do tworzenia grafików pracy" planowanego do 

realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 
0454/17,  

INFORMACJA O WYŁONIENIU WYKONAWCY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

w projekcie pn. "Graphwork – 

e na podstawie otrzymanych 

przez okres 27.06.2018- 31.07.2018r.  

Bolesława Wróblewskiego 

Podpis i pieczęć 


