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Dotyczy.: postępowaniaprzetargowego' prowadzonego w trybie przetargtlnieograniczonego
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.II,

ust. B Ustawy z dniaZ9 styczniaZ))4 r. Prawo Zamowień Publicznych na ,,Rozszerzenie
posiadane j przez GIG licencji oprogramowania Veeam Backup & Replication 224

procesorów do26 procesorów oraz objęcierozszerzonej licencji ( dla 26 procesorów) 3-
letnim wsparciem technicznym i prawem do aktualizacji lub dostarczenie rozwiązania
równoważnego do wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania maszyn wirtualnych
d|a26 procesorów wrazz 3-letnim wsparciem technicznym i prawem do aktualizacji.

W dniu 01.03.2019 r. w Głównym Instytucie Górnictwa, w Dziale Handlowym, o godzinie 10:30
otwafio oferly do w/w postępowania przetargowego. Zgodnte z arI. 86, ust. 5 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ) Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający
informuje:

l. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę 60000'00 PLN
brutto.

2. W przeclrniotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty.
Pełna infornracja, dotycząca Wykonawców oraz zaoferowanych cen' terminów wykonania
zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności znajdują się w zestawieniu tabelarycznym
ponizej.
oryginaĘ dokumentacjiprzetargowej są do wglądu w siedzibie ZamawiĄącego.

Z poważaniem,
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ZBIORC ZE ZE9TAWIENIE OFERT ZŁOZONYCH
w postępowaniu o udzielęnie Zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przeIargo nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty okręślonę w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. - Prawo zamówięń publicznych na:

Rozszerzenie posiadanej przez GIG licencji oprogramowania Veeam Backup & Replication z24 procesorów do 26
procesorów oraz objęcie rozszerzonej licencji (dla26 procesorów) 3-letnim wsparciem technicznym i prawem do

aktualizacji lub dostarczenie rozwiązania równoważnego do wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania maszyn
wirtualnych dla 26 procesorów wrazz 3-letnim wsparciem technicznym i prawem do aktualizacji.

Okres gwarancji/
rękojmi

zgodnej z umową
licencyjną producenta

oprogramowania

zgodnej z umową
licencyjną producenta

oprogramowania

Warunki
PłatnoŚci

30 dni od daty
dostarczenia do
GIG prawidłowo

wystawionej
faktury

30 dni od daty
dostarczenia do
GIG prawidłowo

wystawionej
faktury

Termin
dostawy

5 dni od daty
zawarcia umowy

5 dni od daty
zawarcia umowy

Cena oferty
brutto w PLN

54 880,14

55 350,00

Firma ( nazwa )
lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Login Sp. z o.o.
ul. Chromika 5a
40-238 Katowice

3PRO Sp. z o.o.
ul. Marcina Flisa 4
02-247 Warszawa

Nr
oferty

1

2

ńt 04,Qk, iplSi tnl
( data i podpis kierolłnika zamawiajqcego

lub osoby upolvażnionej )
(podpis protokół)


