Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn.: „Subskrypcja prognozy i danych meteorologicznych dla
obszaru Miasta Krakowa, w ramach projektu „Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej
adaptacji do zmian klimatu (LIFE URBANGREEN)” współfinansowanego ze środków LIFE i NFOŚiGW”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Notification of selection of the best offer to select a Contractor for providing Subscription of meteodata for the area of the city of Krakow, as part of the
project „Innovative technological platform to improve management of green areas for better climate adaptation (LIFE URBANGREEN)” co - finaced
with funds of LIFE and NFEPWM for the Krakow Municipal Greenspace Authority.
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Kraków, dnia 11 grudnia 2018r.
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie
Wykonawcy dla zadania pn.: „Subskrypcja prognozy i danych meteorologicznych
dla obszaru Miasta Krakowa, w ramach projektu „Innowacyjna platforma
technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji
do zmian klimatu (LIFE URBANGREEN)” współfinansowanego ze środków LIFE
i NFOŚiGW”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Offer inquiry to select a Contractor for providing Subscription of meteodata for the area
of the city of Krakow, as part of the project „Innovative technological platform
to improve management of green areas for better climate adaptation (LIFE
URBANGREEN)” co - finaced with funds of LIFE and NFEPWM for the Krakow
Municipal Greenspace Authority.
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej
zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający uznał
za najkorzystniejszą ofertę firmy: UBIMET GmbH, A-1220 Wien, Donau-CityStraße 11, za cenę 14 988,00 EURO.
Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy
spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu
ofertowym.
Notification
about choosing the best offer
Ladies and gentlemen,
Due to the completion of the proceedings conducted for the abovementioned scope, we kindly inform you that the Awarding Entity considered the
offer of the company: UBIMET GmbH, A-1220 Wien, Donau-City-Straße 11, for
a net price of EURO 14 988,00.
This choice is justified by submitting the offer at the lowest price, while
meeting all the requirements set out in the description of the subject of the order.
Z poważaniem,
Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty,
2. Strona internetowa ZZM,
3. a/a.
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Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
tel. +48 12 20 10 240
fax +48 12 34 18 487, email: zamowienia@zzm.krakow.pl
Adres korespondencyjny: 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20
Siedziba: 30-542 Kraków, ul. Za Torem 22
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