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Podsumowanie ofert dla ogłoszenia o wszczęciu postępowania w procedurze otwartej 

firmy zewnętrznej uczestniczącej w rekrutacji osób badanych 
badawczego: „Behawioralne błędy w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym oraz decyzjach 

inwestycyjnych w dobie pandemii COVID
Polsce”(grant NCN OPUS 20 nr 2020/39/B/HS

INFORMACJ

W dniu 31sierpnia 2021 r. do
prowadzonymw trybie otwartym na podstawie art. 
orazprzepisów „w sprawie trybów, zasad i form udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet 
Warszawski na usługi, dostawy oraz
294  Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 grudnia 2020 r.
Psychologii UW z dnia 01 luty 2021 r.
 
Została złożona1 oferta drogą elektroniczną przed upływem terminu składania ofert.
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Oferta, spełnia wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym

Magdalena Matera  
Stawki 5/7, 00-183 Warszawa 

zamowienia@psych.uw.edu.pl 

Warszawa, 

Podsumowanie ofert dla ogłoszenia o wszczęciu postępowania w procedurze otwartej 
czestniczącej w rekrutacji osób badanych oraz promocji idei i wyników projektu 

badawczego: „Behawioralne błędy w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym oraz decyzjach 
inwestycyjnych w dobie pandemii COVID-19 i ich wpływ na wybrane wskaźniki makroekonomiczne w 

Polsce”(grant NCN OPUS 20 nr 2020/39/B/HS4/00032) 

W.Ps-361/38/2021 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

do godziny12:00 upłynął termin składania ofert w 
w trybie otwartym na podstawie art. 2ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

trybów, zasad i form udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet 
oraz roboty budowlane oraz organizowanie konkursów” Zarządzenie nr 

Warszawskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. oraz Zarządzenia nr 2 Dziekana 
Psychologii UW z dnia 01 luty 2021 r. 

rogą elektroniczną przed upływem terminu składania ofert.

WYKONAWCA 

SW Research Sp. z o.o. ul. J. Dąbrowskiego 
64a, 02-561 Warszawa  

Oferta, spełnia wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym. 

 
Warszawa, 31.08.2021 r. 

Podsumowanie ofert dla ogłoszenia o wszczęciu postępowania w procedurze otwartej na zatrudnienie 
oraz promocji idei i wyników projektu 

badawczego: „Behawioralne błędy w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym oraz decyzjach 
19 i ich wpływ na wybrane wskaźniki makroekonomiczne w 

termin składania ofert w postępowaniu 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

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

oraz Zarządzenia nr 2 Dziekana 

rogą elektroniczną przed upływem terminu składania ofert. 


