
   
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. 

 
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego. 

 
 
 

Aleksandrów  Łódzki, 16-08-2011 r. 
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NIP: 726 037 96 61, REGON:  471027882 
 
                     

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 
  
                                         Informujem y, że w zwi ązku z  realizacj ą projektu pod tytułem : 
 
„Zwi ększenie konkurencyjno ści firmy „Tex-sta” na rynku mi ędzynarodowym poprzez wdro żenie innowacyjnej linii 
produkcyjnej” 
 
realizowanego  w ramach III Osi priorytetowej Regio nalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2007-2013 : Gospodarka, innowacyjno ść, przedsi ębiorczo ść. Działanie III. 2: Podnoszenie innowacyjno ści i 
konkurencyjno ści przedsi ębiorstw, 
 
zakończone zostało post ępowanie ofertowe przeprowadzone zgodnie z zasadami udzielania zamówie ń, w 
stosunku do których Zamawiaj ący nie jest zobowi ązany do stosowania ustawy Prawo zamówie ń publicznych.  
 
Przedmiotem post ępowania  było udzielenie zamówienia na  zakup oprog ramowania wspieraj ącego 
system zarz ądzania relacjami z klientami.  
 
Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało zamieszczone w d niu 11-07-2011 roku na stronie internetowej firmy 
TEX -STA spółka jawna J.M. STASIAK  (www.texsta.com.pl )   oraz w siedzibie  spółki. 
 
 
Termin składania ofert  wyznaczono na 12-08-2011  r oku. 
 
 
Ogółem  wpłyn ęły 3 oferty, z których wszystkie trzy uznano za wa żne. 
 
W post ępowaniu wzi ęli udział nast ępuj ący oferenci: 
 
                                             
                          Nazwa i adres oferenta 

Punktacja wg kryterium  CENA 
(maksymalna ilo ść punktów do 

uzyskania 10) 
Datacom Software Sp. z o.o., ul. Taborowa 10, 02-699  Warszawa 1,63 
Fast M.J. Orsza ńscy sp.j., ul. Romanowska 55E, lok 7-11, 91-174 Łód ź 10,00 
ORUN.PL Michał Smole ński, ul. Jonschera 10/60, 91-849 Łód ź 7,69 
 
 
Za najkorzystniejsz ą uznano ofert ę firmy Fast M.J. Orsza ńscy sp.j., ul. Romanowska 55E, lok 7-11, 91-174 

Łód ź.  

Firma Fast M.J. Orsza ńscy sp.j. zaproponowała w najni ższej cenie dostaw ę oprogramowania, które 

odpowiada potrzebom Zamawiaj ącego. Uzyskała  tym samym maksymaln ą ilo ść punktów z oceny oferty 

wg kryterium cena i została wybrana dostawc ą oprogramowania wspieraj ącego system zarz ądzania 

relacjami z klientami. 

 


