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INF'ORMACJAZ OTWARCIA OFERT UNIIESZCZANA NA
STRONIE INTERNETOWEJ GIG

FZ - Il50r9lMKO/18

Dotyczy.: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetatgu nieograniczonęgo
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ań. 1 1,

ust. 8 Ustawy z dniaZ9 stycznia\))4 r. Prawo Zamowien Publicznych na dostawę:
Część I: Notebooka _ Iszt.
Część II: Komputera obliczeniowego _ Iszt.
Część III: Monitora 4K _ Iszt.

W dniu 08.08.2018 r. w Głównym lnstytucie Górnictwa,w Dzialre Handlowym' o godzinie 10:30
otwarto oferty do w/w postępowania przetargowego. Zgodnie z art. 86, ust. 5 Ustawy z dnia 29
stycznia Ż004 r. (Dz. U' z 2017 r., poz. 1579.2018) Prawo Zamowień Publicznych, Zamawiający
informuje:

l. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę 44 300'00 PLN brutto:

na Część I: 6 200'00 PLN
na Część II: 35 000'00 PLN
na Część III: 3 100'00 PLN

2. W pr zedmiotowym postępowaniu wpłynęĘ dwie oferty.
Pełna informacja, dotycząca Wykonawców oraz zaoferowanych cen' terminów wykonania
zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności znĄÓĄą się w zestawieniu tabelarycznp
poniżej'
oryginĄ dokumentacjiprzetargowej są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
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oznaczęnię Sprawy: FZ - Il50l9lMKo/18
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Pieczęć ząmawiąiqcePo Stro

IZBIoRC ZE ZESTAWIENIE oFERT ZŁoZoNYCH
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przeIarganieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. l l ust. 8 ustawy z dnia29 styczniaŻ004 r. - Prawo zamÓwięn publicznych na dostawę:

Część l: Notebooka _lszt.
Część II: Komputera obliczeniowego - 1szt.

CzęŚć III: Monitora 4K_lszt.

Okres gwarancji/
rękojmi

nie krótszy niż 36
miesięcy od daty

końcowego odbioru

nie krótszy niż 60
miesięcy od daty

końcowego odbioru

nie krótszy niż 36
miesięcy od daty

końcowego odbioru

nie krótszy niż ó0
miesięcy od daty

końcowego odbioru

nie krótszy niż 60
miesięcy od daty

końcowego odbioru

Warunki
Platności

30 dni od daty
dostarczęnia do
GIG prawidłowo

wystawionej
faktury

30 dni od daty
dostarczenia do
GIG prawidłowo

wystawionej
faktury

30 dni od daty
dostarczęnia do
GIG prawidłowo

wystawionej
faktury

30 dni od daty
dostarczenia do
GIG prawidłowo

wystawionej
faktury

30 dni od daty
dostarczęnia do
GIG prawidłowo

wystawionej
faktury

Termin
dostawy

do 3 tygodni od
daty zawarcia

umowy

do 3 tygodni od
daty zawarcia

umowy

do 3 tygodni od
daty zawarcia

umowy

do 3 tygodni od
daty zawarcia

umowy

do 3 tygodni od
daty zawarcia

umowy

Cena oferty
brutto

5 749,02

34 815,t5

3 043,02

9 223,77

26 492,97

Nr części

I

II

III

I

II

Firma ( nazwa )
lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

COMPRO
Jolanta Olszewska
ul. Sowińskiego 4o

40-018 Katowice

ABC INTEGRAL
Systemy Komputerowe

sp.j.
ul. Czarnieckiego Ż0 / 12

44-100 Gliwice

Nr
oferty

1

2
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(data i podpis kieroy'niką4ł!, r, ;;; ; -, d =;j ;; ;;; ;,, i " i a l
lub osoby upovażnionej )


