
 

 

 

 

 

Olsztyn, 05 grudnia /5 th December 2016 r. 
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dotyczy: informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 18 listopada 2016 r. (wraz 

z aktualizacją z dnia 30 listopada 2016 r.) dotycząca zakupu fantomów na potrzeby realizacji 

projektu pt. „Opracowanie prototypu multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do 

diagnostyki piersi” / concern: resolution of proceedings “A market research – purchase of 

phantoms for the project: „Development of a prototype of multi-modal ultrasound 

tomography system for breast diagnosis”* 

  

 

Szanowni Państwo, / Dear Sir or Madam, 

 Dramiński S.A. jako Zamawiający zawiadamia o rozstrzygnięcieu postępowania 

dotyczącego zakupu fantomów na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie prototypu 

multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi” dofinansowanego w 

ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach I Osi priorytetowej: 

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.  

Do realizacji zamówienia zostały wybrane oferty złożone przez: 

- INTERSON na zakup fantomów typ: 1,2,3,5,6 

- DANSK FANTOM SERVICE na zakup fantomów typ: 4 

- YEZITRONIX GROUP INC. na zakup fantomów typ: 7 

 

/Dramiński S.A. as a contractor shall notify of a resolution of proceedings: a market research 

– purchase of phantoms for the project no POIR.01.01.01-00-1595/15 „Development of a 

prototype of multi-modal ultrasound tomography system for breast ” financed under Sub-

measure 1.1.1 Industrial research and development work carried out by the company, co-

financed by the European Union under Priority Axis I: Support for conducting R & D work by 

enterprises Operational Programme of Intelligent  Development 2014 - 2020. 

To perform the contract have been selected tenders submitted by: 

-INTERSON to purchase phantoms type: 1,2,3,5,6 

                                                           
* tłumaczenie na język angielski ma charakter roboczy, w przypadku rozbieżności obowiązuje wersja w języku polskim/Translation into 
English is working, in case of discrepancy more important is Polish language version 



 

 

 

 

 

-DANSK PHANTOM OF SERVICE for the purchase phantoms type: 4 

-YEZITRONIX GROUP INC. the purchase phantoms type: 7 

 

 

  

         Z poważaniem, 

         Andrzej Wiktorowicz 

         Wiceprezes Zarządu 

         Dramiński S.A. 

         

 

 

 

 

 

 


