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Dotyczy.: postępowaniaprzetatgowego' prowadzonego w trybie przetargs nieograniczonego
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 1,

ust' 8 Ustawy z dniaŻ9 stycznia}}}  r. Prawo Zamówiętl Publicznych na ,,Udostępnienie w sieci
internetowej (on- line) oprogramowania do automaĘzacji marketingu.

W dniu 12.02.2019 r. w Głównym lnstytucie Górnictwa, w Dziale Handlowym, o godzinie 10:30
otwarto oferty do w/w postępowania przetargowego. Zgodnie z art. 86, ust. 5 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 20lB r', poz. 1986 ) Prawo Zamówien Publicznych, Zamawiający
informuje:

I. Zamavłiąący przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę 90 000'00 PLN
brutto.

2. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.
Pełna informacja' dotycząca Wykonawców oraz zaoferowanych cęn' terminów wykonania
zamÓwienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności znajdują się w zestawięniu tabelarycznym
poniżej.
oryginały dokumentacji przetargowej są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
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ZBIORC ZE ZE$TAWIENIE OFERT ZŁ0ZONYCH
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargtłnieograniczonego

o wartości mniejszej niz kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art' II ust. 8 ustawy z dniaŻ9 stycznia2004 r' - Prawo zamówień publicznych na:

Udostępnienie w sieci internetowej (on_ line) oprogramowania do automaĘzacji marketingu.

Okres gwarancji/
rękojmi

zgodne1 zurnową
licencyjną producenta

oprogramowania

Warunki
Płatności

30 dni od daty
dostarczenia do
GIG prawidłowo

wystawionej
faktury

obejmującej dany
miesiąc

kalendarzowy

Termin
dostawy

7 dni od daty
zawarcia umowy
na okręs pełnych

48 pełnych
miesięcy od dnia

udostępnienia
usługi

Cena oferty
brutto

88 650,00 PLN

Firma (nazwa)
lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

encja.com S.A.
ul. Ceglana 4

40-514 Katowice

Nr
oferty

1
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