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Podsumowanie ofert dla ogłoszenia o wszczęciu postępowania w procedurze 
otwartej na zakup i dostaw
trackerem niezbędnych do realizacji badań w ramach projektu „Mobile eye

cracking equipment for the study of human
eye tracking glasses required for the project „Mobile eye trac

the study of human cognition”

INFORMACJ

W dniu 07 lipca 2021 r. do 
prowadzonym w trybie otwartym na podstawie art. 
publicznych oraz przepisów „w sprawie
Uniwersytet Warszawski na usługi, dostawy 
Zarządzenie nr 294  Rektora Uniwers
 
 
Do wyznaczonego terminu wpłynę
 

Lp

 
 
 
Oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w 
 
 

Anna Koperniak  
Stawki 5/7, 00-183 Warszawa 

zamowienia@psych.uw.edu.pl 

Warszawa, 

Podsumowanie ofert dla ogłoszenia o wszczęciu postępowania w procedurze 
zakup i dostawę mobilnych, bezprzewodowych okularów z eye

trackerem niezbędnych do realizacji badań w ramach projektu „Mobile eye
equipment for the study of human cognition” order of mobile, wireless 

eye tracking glasses required for the project „Mobile eye tracking equipment for 
the study of human cognition” 

W.Ps-361/26/2021 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 godziny 14:00 upłynął termin składania ofert w 

w trybie otwartym na podstawie art. 11ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień 
„w sprawie trybów, zasad i form udzielania zamówień publicznych przez 

Uniwersytet Warszawski na usługi, dostawy oraz roboty budowlane oraz organizowanie konkursów” 
Zarządzenie nr 294  Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 grudnia 2020 r.

wpłynęła 1oferta: 

Lp WYKONAWCA 

1 
INTERLAB POLSKA Sp. z o.o. Sp. 
komandytowa, ul. Kosiarzy 37 paw. 20, 
02-953 Warszawa 

Oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym

 
Warszawa, 08.07.2021 r. 

Podsumowanie ofert dla ogłoszenia o wszczęciu postępowania w procedurze 
mobilnych, bezprzewodowych okularów z eye-

trackerem niezbędnych do realizacji badań w ramach projektu „Mobile eye 
order of mobile, wireless 

king equipment for 

termin składania ofert w postępowaniu 
1 ustawy Prawo zamówień 

trybów, zasad i form udzielania zamówień publicznych przez 
oraz organizowanie konkursów” 

ytetu Warszawskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. 

zapytaniu ofertowym. 


