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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Urzqd Statystyczny w Bialymstoku informuje, 2e w wyniku przeprowadzonego zapytania

ofertowego 2dnia28.02.2014 r. ipor6wnania zNolonych ofert na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizaqq pomieszczef Urzqdu Statystycznego

w Bialymstoku przy ul. Krakowskiej 13 na potrzeby stworzenia Regionalnego O6rodka Informacji

w ramach Zadania 3 (SlSk) modernizacja pomieszczef dla Informatorium w ramach projektu

System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2): ,,Budowa dwujgzycznego
(z komunikacjq w jgzyku polskim i angielskim) systemu informacji skierowujqcej do
system6w informacyjnych statystyki i system6w resortowych - dostgpnych dla obywateli,
przedsigbiorc6w i pracownik6w administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS.

Budowa 16 regionalnych oSrodk6w informacji, z wyposa2eniem minimum w kilka
stanowisk dostgpu do Internetu" dokonal wyboru najkorzystniejszych ofert na nizej

wymienione czq6ci zam6wienia:

1. w czqsci I zam6wienia modernizacja pomieszczeh na potrzeby stworzenia
Regionalnego O6rodka Informacji za najkorzystniejszq ofertq spetniajqcq warunki

postqpowania uznano ofertg firmy:

Pracownia Projektowa lzabela Bartnicka
ul. Szarych Szereg6w 5AJ5

15-666 Bialystok

Uzasadnienie wyboru wykonawcy - nalni2sza cena,

2. w ozgsci ll zam6wienia - modernizacja sieci LAN: za nqkorzystniejszq ofertq spelniajqcq

warunki postqpowania uznano ofertq firmy:

ABNIS Andrzej Bogaczuk
ul. B. Ghrobrego 10127

f 5-057 Bialystok

Uzasadnienie wyboru wykonawcy - nalni2sza cena.

Urzqd Statystyczny w Biatymstoku uprzejmie informuje, 2e w terminie wyznaczonym do skladania

ofert tj.: do dnia 10.03.2014 r. do godz. 10:00 na czq36 | zam6wienia zostaty zlohone 4 oferty i na

czq56 ll zam6wienia zostaty zlo2one 4 oferty.

Jednoc:ze6nie informujemy, Ze umowy na realizacjg

z wybranymi Wykonawcami w dniu 12.03.2014

w Biatyrnstoku przy ul. Krakowskiej 13.

g -"^'usi*:;fii{iilt3H
gyltefr hfomaryiny gtatystyki Publienej

Biaiystok, 10.03.201 4 r.

zam6wienia w czg6ci I i ll zostanqzawarte
r. w siedzibie Urzgdu Statystycznego
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7. O5 Priorytetowa:
Spoleczef stwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji


