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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT UMIESZCZANA NA STRONIE INTERNETOWEJ GIG

Nr sprawy: FZ - 1l520llSM9/SO Katowice, dt. 23.07 .2019 r

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przętargu nieograniczonego o wartości zamówienia ilższej niŻ
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. l l ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych na dostawę materiałów laboratoryjnych i eksploatacyjnych:
CzęŚć l - Materiały eksploatacyjne do prób eksperymentalnych
Część2 - Materiały laboratoryjne
Część 3 - Rurki sorpcyjne

W dniu 23.07 '2019 r. w Głównym Instytucie Górnictwa, w Dzialę Handlowym, o godzinie 10:30 otwarto oferty
do ilw postępowania przetargowego. Zgodnie z art' 86, ust. 5 ustawy z dnl,a 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz' U ' z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający informuje:

l. Zamawiający przęznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówieniałączną kwotę brutto: 98 000,00 PLN,
2. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Pełna informacja, doĘcząca danych Wykonawców oraz
zaoferowanych cen, terminu wykonania zamówienia, okęsu gwarancji oraz warunków płatnoŚci znajdują się
w zestawięniu tabelarycznym poniżej.

oryginały dokumentacji przetargowej do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem,

Zakup będzie realizowany z następujących źródeł finansowania:
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Fundusz Badawczy Węgla i Stali
Projekt realizowany w ramach Funduszu Badań w obszatze Węgla i Stali (RFCS)

Produkcja niekonwencjonalnego metanu z głęboko zalegających europejskich pokładów węgla w połączonych
procesach pozyskiwania metanu pokładów węgla (CBM) i podziemnego zgazowania węgla (PZW)

(Akronim: MEGAPIus)

2. opracowanie i demonstracja technologii hydro-otworowej dla poprawy konkurencyjności eksploatacji węgla
brunatnego na świecie i ograniczenia jej wpływu na środowisko (Akronim: HydroCoAL Plus)

3. lub innych Źródeł finansowania w zalęŻnoścj od potrzeb Zamawiającego'
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ZBIoRCZE ZE STAWIENIE oF'ERT ZŁoZoNY CH
w postępowaniu o udzięlęnię zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartoŚci mniejszej niz kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. ll ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówięń publicznych na dostawę materiałów laboratoryjnych
i eksploatacyjnych:
Część l - Materiały eksploatacyjne do prób eksperymentalnych
Część2 - Materialy laboratoryjne
Część 3 - Rurki sorpcyjne

Warunki
płatności

CZĘŚC l

do .ł.1.. dni od daty
dostarczenia do GIG

prawidłowo
wystawionej faktury

CZĘśC2

do .$.1/-. dni od daty
dostarczenia do GIG

prawidłowo
wystawionej faktury

cZĘŚC 3

BRAK OFERT

Okres
gwarancji/
rękojmi

Zgodnie
zSIWZ

Zgodnie
zSIWZ

Termin
wykonania

Zgodnie
zSIWZ

Zgodnie
zSIWZ

Cena oferty brutto
/PLN/
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Firma (nazwa)
lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

ZUHP ELETRON Rafał Cebula
43-190 Mikołów
ul. Wspólna 1

WITKO Sp. z o.o.
92-332 Łódź
Al. Piłsudskiego 143

Nr
oferty
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