
 

 

Harmonogramach zamówień w ramach projektu 

Nazwa beneficjenta: Laundry Service Sp. z o.o. 

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Laundry Service Sp. z o.o. poprzez komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych we własnej działalności 

gospodarczej 

Nr wniosku o dofinansowanie: RPMA.03.03.00-14-7874/17 

Lp. Nazwa zamówienia 
Sygnatura 

zamówienia 
Tryb zamówienia1 

Data zawarcia 
umowy 

Kwota wydatków 
kwalifikowalnych 

Wartość umowy 

1 

Dostawa wraz z montażem dedykowanej linii pralniczej z 
oprogramowaniem i stanowiskiem operatora linii (zestaw komputerowy z 
oprogramowaniem systemowym + dodatki) oraz systemem zarządzania 
mediami do obsługi linii pralniczej.  

1/2017 

zasada 
konkurencyjności 

IV kw 2017 
Planowana kwota 
3 941 362,00 zł 

Nie dotyczy 

3 Dostawa urządzenia RFID z oprogramowaniem 1/2018 

zasada 
konkurencyjności I kw 2018 

Planowana kwota 
110 000,00 

Nie dotyczy 

4 
Technologie informacyjno-komunikacyjne – oprogramowanie analityczne z 
integracją i wdrożeniem  

2/2018 

zasada 
konkurencyjności I kw 2018 

Planowana kwota 
60 000,00 

Nie dotyczy 

5 
Wykonanie, dostawa, instalacja i uruchomienie stacji deklastracji wody do 
produkcji nanowody wraz ze zbiornikami buforowymi i infrastrukturą 
towarzyszącą - instalacji zasilającej w wodę   

4/2018 

zasada 
konkurencyjności I kw 2018 

Planowana kwota 
300 000,00 

Nie dotyczy 

6 Dostawa, instalacja i uruchomienie komory ozonowej do dezynfekcji  5/2018 

zasada 
konkurencyjności I kw 2018 

Planowana kwota 
108 000,00 

Nie dotyczy 

7 Know-how związane z analizą procesu optymalizacji mechanicznej linii 6/2018 

Rozeznanie rynku 
(zamówienie poniżej 
50 000 PLN) 

I kw 2018 
Planowana kwota 
30 000,00 

Nie dotyczy 

8 
Wyniki prac B+R związane z optymalizacją procesu prania z użyciem 
nanowody nabyte od jednostki naukowo-badawczej  

7/2018 

Bez stosowania ustawy 

(wydatek 

niekwalifikowany) II kw. 2018 
Planowana kwota 
49 000,00 

Nie dotyczy 

                                                           
1 Jeżeli zamówienie realizowane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - należy wskazać tryb wynikający z ustawy, w 
przypadku zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności określonej w „Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” należy wpisać- zasada konkurencyjności, w 
pozostałych przypadkach należy wpisać – inne. 



9 Promocja projektu  8/2018 

Bez stosowania ustawy 

(zamówienie poniżej 

20 000 PLN) II kw. 2018 
Planowana kwota 
7500,00 

Nie dotyczy 
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