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INFORMACJAZ OTWARCIA OFERT A}IIESZCZANA NA
STRONIE INTERNETOWEJ GIG

FZ - U5048/MKO/18

Dotyczy.: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetatga nieograniczonego
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11,
ust' 8 Ustawy z dniaZ9 stycznia2}}4 r' Prawo Zamowień Publicznych naz Dostawę oprogramowania
do parametrycznego modelowania trójwymiarowe7o CAD 3D - 1 licencja, bezterminowa wersja
komercyjna.

W dniu 05.09.2018 r. w Głównym lnstlucie Górnictwa, w Dziale Handlowym' o godzinie 10:30
otwarto oferty do w/w postępowania przetargowego. Zgodnie z art. 86, ust. 5 Ustawy z dnia Ż9
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 t., poz. 1579.2018) Prawo Zamówien Publicznych, Zamawiający
informuje:

l. Zamawiający przeznaczyłna sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę 30 750'00 PLN brutto.

Ż.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęĘ dwie oferty.
Pełna informacja, dotycząca Wykonawców otaz zaoferowanych cen' terminów wykonania
zamówienia, okresu gwarancji oraz waruŃów płatności znajd,,lją się w zestawieniu tabęlarycznym
ponizej.
oryginały dokumentacji przetargowej są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem,
Przewo dniczqcy Komi sj i Przet ar gowej
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ZBIoRC ZE ZE$TAWIENIE oFERT ZŁo.ŻoNYCH
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarglnieograniczonego

o wartości mniejszej niz kwoty okręślone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. - Prawo zamówiertpublicznych na:

,,Dostawę oprogramowania do parametrycznego modelowania trójwymiarowego CAD 3D _ 1 licencja,
bezterminowa wersja komercyjna".
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Okres gwarancji/
rękojmi

zgodna Z umową
licencyjną producenta

oprogramowana

zgodna z umową
licencyjną producenta

oprogramowana

Warunki
Płatności

21 dni od daty
dostarczenia do
GIG prawidłowo

wystawionej
faktury

2l dni od daty
dostarczenia do
GIG prawidłowo

wystawionej
faktury

Termin
dostawy

do 14 dni od
daty zawarcia

umowy

do 14 dni od
daty zavłarcia

umowy

Cena oferty brutto

15 ó02'55

17 035,50

Firma ( nazwa )
Iub nazwisko

oraz adres wykonawcy

SOLIDEXPERT Polska
Sp. z o.o. sp. k.

ul. Gabrieli Zapolskiej 44
30-126 Kraków

DPS- Software Sp. z o.o.
ul. Postępu 6

02-676 Warszawa

Nr
oferty

1

2

cs,oe' #l-{-, 0{nL('
( data i podpis kierowniką zamau,iąjqcego

lub osoby upoważnionej )
(podpis osoby protokół)


