
GLóWNY lNswTUT GÓRNtcTWA
Plac Gwarkó'tł t,40.l66 KatoY/lce
T: 32 259 20 @, F: 32 259 65 33, E: gĘ@3i3.eu. wr,tvr.3i3.eu

Xonto:05 I t40 1078 0000 3018 1200 tool
Regon: 00002 346 I. NIP: 6y0l 2601 6. KRS: 0000090660 Ń

GŁowNY
INSTYTUT
GOnN ICTWA

INFORMACJAZ OTWARCIA OF'ERT UMIESZCZANA NA STRONIE
INTERNETOWEJ GIG

Nr sprawy: FZ - 115043/SK/18/BCR Katowice, dn. 14.09.2018 r.

Dotyczy: postępowania przetatgowego, prowadzonego w trybie przetargl nieograniczonego
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. II,
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' _ Prawo zamówień publicznych na dostawę aparatury
laboratoryjnej:
CzĘqg1 - Wirówka
cZĘsC 2 - Destylarka do wody

W dniu 14.09.2018 r' w Głównym Instytucie Górnictwa, w Dziale Handlowym' o godzinie 10:30
otwarto oferty do w/w postępowania ptzeIargowego. Zgodnie z art' 86, ust. 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r' - Prawo zamowień publicznych (Dz. U. z 2077 t. poz. 1579,2018), Zamawiający
informuje:

I.Zamawiający przęznaczyłna sfinansowanie niniejszego zamówieniałącznąkwotę brutto: 30 000,00
PLN,
2. w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Pełna informacja, dotycząca danych
Wykonawców oraz zaoferowanych cen, terminu wykonania zamówienią okresu gwarancji oraz
warunków płatności znajdują się w zestawieniu tabelarycznymponiżej.

oryginĄ dokumentacji przetargowej są do wglądu w siedzibie Zamawiającego

Z poważaniem,
Prz ew o dni c zqcy Komisj i Pr z e t ar gow ej
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Pieczęć Zamawiajqcego

ZBI0RCZE ZESTAWIENIE OFERT ZŁoŻoNY CH
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarga
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art' 1 1 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówięn publicznych na dostawę aparatury
laboratoryjnej:
CZĄł91 - Wirówka
cZĘsC 2 _ Destylarka do wody
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MPW MED. TNSTRUMENTS
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