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ogloszenie o unieważnieniu nostepowania na stronę internetowa GIG i tablicę ogłoszeń

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargv nieograniczonego o wartości ttiŻszej niż kwoty okreŚlone
w przepisach wydanych na podstawie art. ll, ust. 8 ustawy z dnia 29 slycznia 2004 r. - Prawo zamówięń
publicznych na dostawę artykułów BHP na okres jednego roku dla GIG Katowice.

Szanowni Państwo,

Upp7ejmie zawiadamiamy, że KomisjaPrzetargowaprzy Głownym Instytucie Górnictwa zakohczyłaprace w dniu
.)).'ł..l0ll20l9 r. i unięważniła postępowanię o udzielenie zamówięnia publicznego, przeprowadzonego w trybie
przętargv nieograniczonego o wartości niŻszej niz kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art' ll,
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówięń publicznych na dostawę artykułów BHP na okres
jednego roku dla GIG Katowice.

Pracę komisji przetargowej oraz wynik postępowania zatwierdził kięrownik Zamawiającego
prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek'

W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt' 2 ustawy
Pzp: ,,Zamawiajqcy odrzuca ofertę, iezeli jej treść nie odpowiadą treści specyfikacji istotnych warunków
zamówien'ia''. ofęrta jest niezgodna z treścią SIWZ w następujących punktach: pozycja nr 20 (obuwie
dielektryczne 20 kV) - Zamawiający wymagał 2 par obuwia' Wykonawca zaoferował 5 par.
ZamawiającY unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzpz ,,Zomawiajqcy
uniewgżnic postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegajqcej odrzuceniu".

Zamawiający nię ustanowił dynamicznego Systęmu zakupów w niniejszym postępowaniu.
Informacje o Wykonawc ach wraz zę stręszczeniem ofęrt zawarto w Załączniklt nr 7 .
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Przewodniczący Komisji Przetargowej

lc

d

Liczba punktów
w ustalonych

kryteriach oceny ofert

Koleiność ofert
wg kryteriów

oc€ny

Cena brutto PLN
za realizacje
zamówienia

OFERTA ODRZUCONA

Firma (nanva) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy

Grobelna, ociepka' Matuła
Przedsiębiorstwo Wielobra nżowe
GoMEx Spółka Jawna,
ul. Emilii Zawidzkiej 10
{1 - 300 Dabrowa Górnicza
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