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nięoqraniczonego na dostawę trzech (_3) zestawów systęmu pomiarowego poziomu zwierciadła wod}' -
zamówienię o wartości większej niż kwoty określonę w przepisach wvdanych na podstawie art. 11. ust. 8 ustawv
z dnia 29 sĘicznia 2004 r. Prawo zamówięń publiczn),ch.

W dniu 29.10.20|8 r. w Głównym Instytucie Górnictwa, w Dziale Handlowym, o godzinie 10:30 otwarto oferty

do postępowartia przetargowego na dostawę trzech (3) zęstawów systemu pomiarowego poziomu zwięrciadła

wody.

Zgodnl,e z arl. 86, ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2018 f ., poz' 1986) Prawo Zamówieit

Publicznych, Zamawiający informuj e:

1, Zamawiający przęznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia całkowitą kwotę brutto 55 350,00 PLN.

2' W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Pęłna informacja, dotycząca danych Wykonawców

oraz zaoferowanych cen, terminów wykonania zamówięnia, waruŃów i okesu gwarancji oraz wanrnków

płatności zt:rajdują się w zestawieniu tabelaryc znym poniżej.

oryginały dokumentacji przetargowej są do wglądu w siędzibie Zamawiającego.

Zpoważaniem,
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Zbiorcze zestawienie ofert złoŻonych w postępowaniu o udzielenie zam więnia o wartości zam wietia większej od krvot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. l l 

' 
ust. 8 ustawy z dnla 29 stycznia 2004 r. Prawo zam wie publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę trzech (3) zestaw w systemu

pomiarowego poziomu zwięrciadła wody: Przedsiębiorstwo Doradztwa Technicznego Gęomor _ Tęchnik Sp. z o. o.

Nr
oferty

Firma (nazwa)
lub nazrryisko oraz adres

Wykonawcy
Cena oferty netto

i brutto

Termin wykonania
zam wienia Gwarancja

Termin płatności

I
Przedsiębiorstwo
Doradztwa Technicznego
Gęomor - Tęchnik
Sp. z o. o.
ul. Modra 30
7l_2Ż0Szczecin

4 097,55 PLN

5 699,99 PLN
do 10 tygodni 12 miesięcy do 14 dni

2 PM Ecology Sp. z o. o.
ul. Podolska 1 I

8l -321 Gdynia

44 500,00 PLN

s4 735,00 PLN
do l0 Ęgodni 24 miesiące do 14 dni

3
Technika IT Sp. z o. o.
ul. Toszecka 2
44 - 102 Gliwice

81 300,81 PLN

100 00,00 PLN

do 10 tygodni 24 miesiące do 14 dni

Cł ąź' V,ł- t, cct,-[a'c7f
roJaoi' "*u' {:;;:ąd;;j; ": .r,oą

Łł. io, ig L

(data i podpis Kięrownika
lub osoby upoważnionej)

U"
ącęgo


