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INFORMACJAZ OTWARCIA OFERT UMIESZCZANA NA STRONIE
INTERNETOWEJ GIG

Nr sprawy: RZ - 115222/SIV19/BB Katowice, dn.15.07.2019 r.

DoĘczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przeIargl nieograniczonego
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 1,

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4r. - Prawo zamowięn publicznych na przedłużenie subskrypcji
dla posiadanej przezZamawiającego licencji Autodesk Building Design Suite Premium na okres
1 roku.

W dniu I5.O7.2OI9 r' w Głównym Instytucie Górnictwa,w Dzia|e Handlowym, o godzinie 10:35

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

Ż9 stycznia ŻO04r. - Prawo zamówlęit publicznych (Dz.U. z 20I8r' paz'I986), Zamawiający

informuje:

I. Zamawiający przeznaczyłna sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę brutto: 8 000'00 PLN.

2. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 ofeńa. Pełna informacja doIycząca danych

Wykoniwców oraz zaoferowanych cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz

warunków płatności znajdują się w zestawieniu tabelary czfiym poniżej .

oryginaĘ dokumentacj iprzetargowej są do wglądu w siedzibie Zamauliającego.

Z poważaniem,
Pr zew o dnic zqc cł Komisj i Prze tar gow ej

mgr Monika
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