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INFORMACJAZ OTWARCIA OFERT UMIESZCZANA NA STRONIE
INTERNETOWEJ GIG

Nr sprawy: FZ - 115215/SM9/BCR Katowice, dn. 02.08.2019 r

DoĘcry: postępowania ptzetargowego' prowadzonego w trybie ptzetarga nieograniczonego
o wańości zamówięnia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11,

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę pieca do anilacji
detektorów termoluminescenryj nych.

W dniu 0Ż.08.201'9 r. w Głównym Instytucie Gómictwa, w Dziale Handlowym, o godzinie 10:30
otwarto oferty do w/w postępowania ptzetargowego. Zgodrne z art. 86, ust. 5 ustawy z dnia
29 styczrua 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz'U. z 2018r. poz.I986), Zamawiający
informuje:

LZamawiający przeznaczyŁna sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę brutto: 75 000'00 PLN.

2' W przedmiotowym postępowaniu wpĄmęła 1 oferta. Pełna informacja dotycząca danych
Wykonawców oraz zaoferowanych cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz
warunków płatności znajdują się w zestawieniu tabelarycznymponiżej.

oryginaĘ dokumentacji przetargowej do wglądu w siędzibie Zamavłiającego.

Z poważaniem,
P rzew odnic zqc a Komisj i Pr zet ar gow ej
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Nr sprawy: BZ - L/1ŻI1/SM9/BCR
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Pl. GwarlÓł Nr 1

40-166 KATOWtcE']zlAŁ HANDLoWY
Pieczęć Zamawiajqcego

(data i podpis kierowniką zamawiającego lub

ZBIo.RCZE ZE STAWIENIE oFERT ZŁoZoll_YCH
w postępowaniu o udzielenie zam wienia publiczrego prowadzonym w trybie przetarga nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia Ż004 r. - Prawo zam wie publicznych na dostawę pieca do anilacji
detektor w termoluminescencyjnych.
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Do 21 dni od daty
dostarczenia do GIG

prawidłowo wystawionej
faktury

rł-miesięe5e
24 miesiące*

Do 3 miesięcy
od daty
zawarcia
umowy

1J ło[-oc
CANBERRA PACKARD sp. z o.o.
ul. Kr lowej Marysie ki 24 B
02-954 WarszawaI

Warunki
płatności

okres gwarancj i/rękoj miTermin
wykonania

Cena oferty brutto
/PLN/

Firma (nazwa)
lub imię i nazwisko

oraz adres wykonawcy
Nr

oferty
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