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Dotyczy.: postępowantaprzetargowego, prowadzonego w trybie przetarglnieograniczonego
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 1,

ust. 8 Ustawy z dniaŻ9 sIyczniaŻ)UL r. Prawo Zamówien Publicznych na ,,Zapewnienie dostępu
do wsparcia technicznego i aktualizacji dla posiadanego przez Zamawiającego

oprogramowania ANSYS''.

W dniu 10.06.2019 r. w Głównym Instytucie Gómictwa, w Dziale Handlowym, o godzinie 10:30
otwańo ofer1ę do w/w postępowania przetargowego. Zgodnie z art. 86, ust. 5 Ustawy z dnia 29
stycznia Ż004 r. (Dz. U' z 2018 r., poz. 1986 ) Prawo Zamowięn Publicznych, Zamawiający
informuje:

L Zamawiający przęznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę 63 000'00 PLN
brutto.

2. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.
Pełna informacja, dotycząca Wykonawców oraz zaoferowanych cen, terminów wykonania
zamówienia, okresu gwarancji oraz waruŃów płatności znajdują się w zestawieniu tabelarycznym
poniżej.
oryginały dokumentacji przetargowej są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem,
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Pieczęć zamawiaiqcego Stro
1

ZBIORC ZE ZEyTAWIENIE OFERT ZŁ0ŻONYCH
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargl nieograniczonego

o wańości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. l1 ust. 8 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. - Prawo zamowięil publicznych na:

zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego i aktualizacji dla posiadanego przez Zamawiającego
oprogramowania ANSYS

Okres gwarancjV
rękojmi

zgodnej z umową
licencyjną producenta

oprogramowania

Warunki
Płatności

.0.P... ont od daty
dostarczenia do
GIG prawidłowo

wystawionej
faktury

Termin
dostawy

w okręsie do 7 dni
od daty zawarcia
umowy ( jednak
nie wczeŚniej niz
od 15.06.2019 r.)
do 14.06,2020 r.

Cena oferty brutto
w PLN

6 } ł[9,tł

Firma ( nazrva )
lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

MESCO Sp. z o.o.
ul. Górnicza 20A

42-600 Tarnowskie Góry

Nr
oferty

1

ll,cCI,r,oł3r qĄ0/
( data i podpis kierov,niką:anntl,iajqcego

lub osoby upou,a:nionej )
osoby

C
protokół)


