
Nr sprawy: FZ - II5052/KB/18/SC

Zestawienie złożonych ofert
złoŻonych w postępowaniu o udzięlenie zamówięnia o wartości orzęl<raczajacęj wyrażoną

w złotych równowartość kwoty 22l 000,00 euro, przęprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę akcesoriów laboratoryjnych oraz części eksploatacyjnych

do posiadanej aparatury

Do 30 dni od dat;
dostarczenia do
GIG prawidłowo
wystawionej

Do 30 dni od dat;
dostarczenia do
GIG prawidłowo
wystawionej

Do 30 dni od dat;
dostarczenia do
GIG prawidłowo
wystawionej
faktury

(podpis protokoł) (data i podpis kierowniką zamawiającego lub osoby
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Alchem Grupa Sp. z o.o.
o/ SIąsk
Ul. Kasprowicza9/2
43-300 Bielsko Biała

Eppendorf Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa

ANCHEM Sp. z o.o. Sp.K.
Ul. Międryborska 23
04-041 Warszawa
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I
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204298,62

240656,70

65134,65

Brak
informacji

2 tygodnie

2 tygodnie

12 m-cy

12 m-cy

12 m-cy
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INF'ORMACJAZ OTWARCIA OFERT AMTESZCZANA NA STRONIE INTERNETOWEJ GIG

Nr sprawy: FZ - Il505ŻlIG/18/sC Katowice, dn' 17 .I220I8

Dotyczy; postępowania przetatgowego' prowadzonego w trybie przetargl nieoglaniczonego
o wartości zamówienia większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11' ust. 8

Ustawy z dnia29 stycznia}}}4 r. Prawo ZamówieńPublicznych na
Dostawę akcesoriów laboratoryjnych

oraz części eksploatacyjnych do posiadanej aparatury.

Część 1 : Pipety
Część' 2 : Materiałylaboratoryjne
Część3 : Wialkiikolumienki
Część 4: Standardy odniesienia i odczynniki do sprawdzania kolorymetru Eutech Instruments model

C301 oraz tlenomierza
Część 5 : Roztwory wzorcowe i CRM
Część 6 : Elementy eksploatacyjne do posiadanego przezZamawiającego urządzenia Titrando 905

W dniu 17.12.2018r. w Głównym Instlucie Górnictwa, w Dziale Handlowym, o godzinie 10:30 otwarto
ofeńy do postępow ania przetargowego

Zgodnie z art. 86, ust. 5 Ustawy z dnia Ż9 stycznia 2004
z2OI5t',poz'Ż164 zpóźn. zm.) Prawo Zamówięil Publicznych,Zamawiający informuje:

r (Dz. U

I. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę brutto: 880 000'00 PLN,
2. w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Pełna informacja, dotycząca danych
Wykonawców otaz zaoferowanych cen' terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz

warunków płatności znajdują się w zestawieniu tabelarycznymponiżej'

oryginĄ dokumentacji przetargowej są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem,
Przewodniczqcy Komisj i Przetargowej
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