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Zakup jest realizowany w rąmach projektu pt. ,rMateriaĘ o strukturze nanokrystalicznej
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Akr onim pr oj ektu : NMATD RI LL

t
-frl:fiff:Iljl \proiełt współfinansowany ze śroclków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

w ramach progrgmu Nowoczesne teclmologie materiałowe - TECHMATSTRATEG.

INBORMACJAZ OTWARCIA OFERT UMTESZCZANA NA STRONIE INTERIIETOWEJ
GIG

Nr sprawy: FZ - I|5O28/SK/18/KD-3 Katowice, dn.08'08.2018 r.

DoĘcry: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przętargn nieograniczonego

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 1'

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę czujników
ciśnienia.

W dniu 08.08.2018 r. w Głównym Instytucie Gómictwa' w Dziale Handlowym, o godzinie 10:15

otwarto oferty do w/w postępowania przetargowego. Zgodnie z att. 86, ust' 5 ustawy z dnia

Ż9 stycznia ŻOO4 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2077 r. poz. 1579,2018), Zamawiający

informuje:

l. Zamawiający przeznaczyłna sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę brutto: 50 000,00 PLN,
2. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Pełna informacja dotycząca danych
Wykonawców oraz zaoferowanych cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz

warunków płatności znajdują się w zestawieniu tabelaryczfiymponiżej.

oryginĄ dokumentacji przetargowej są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem,
P rzewodniczqcy Komisj i P rzetar gow ej

mgr
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ZBIoRCZE ZESTAWIENIE oFERT ZŁożoNYCH

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargl

nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art' 11 ust. 8 ustaw y z dniaŻ9 styczniaŻOO4 r. - Pia.o zamówień publicznych na dostawę czujników

ciśnienia.
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