Mielec, 28.08.2020 r.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
1. Przedmiot postępowania ofertowego
Realizacja działań związanych z zaprojektowaniem funkcjonalnym (UX) oraz interfejsów użytkownika (UI) platformy
telekonferencji w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY WDM COMPUTERS DZIĘKI
WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4
Wzór na konkurencję II Etap.
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.
2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego
Zapytania ofertowe zostały wysłane drogą mailową do potencjalnych oferentów oraz zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego www.wdm.pl oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
3. Podmioty zaproszone do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym
Na podstawie zapytań ofertowych wysłanych na adresy e-mail poniższych oferentów w dniu 07.08.2020 r. do
wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym zaproszono (zapytania ofertowe wysłane z adresu e-mail
Zamawiającego):
a) EDISONDA Sp. z o.o. Sp. K., ul. Józefa Dietla 52/9, 31-039 Kraków, e-mail: hello@edisonda.pl
b) Studio Otwarte, ul. Sereno Fenna 2/2, 31-143 Kraków, e-mail: studio@otwarte.com.pl
c) Unity S.A., ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, e-mail: bartosz.kolasa@unitygroup.com
d) Smultron Software Lab, ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków, e-mail: hello@smultron.pl
4. W oznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 18.08.2020 r. do godziny 14:30 wpłynęła jedna
oferta:
a) EDISONDA Sp. z o.o. Sp. K., ul. Józefa Dietla 52/9, 31-039 Kraków
5. Wybór oferty
Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Oferentów dokumentów, warunki oceny formalnej, która
obejmuje kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów zostały spełnione i zakwalifikowane do oceny
merytorycznej. Oferta została poddana ocenie wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym i uzyskała 100,00
punktów. W związku z powyższym, jako Wykonawcę usług dotyczących realizacji działań związanych z
zaprojektowaniem funkcjonalnym (UX) oraz interfejsów użytkownika (UI) platformy telekonferencji w ramach
projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY WDM COMPUTERS DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII
WZORNICZEJ” wybrano EDISONDA Sp. z o.o. Sp. K., która została uznana za ofertę najkorzystniejszą.
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