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INFORMACJAZ OTWARCIA OF'ERT AM'TESZCZANA NA
STRONIE INTERNETOWEJ GIG

FZ -1l5r68lMKO/19

DoĘczy.: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art' I ],
ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ną ,,Dostawę i wdrożenie 2
przełqczników sieciowych wraz z akcesoriami oraz wykonanie połqczenia światłowodowego
pomiędzy pomieszczeniami węzłowymi
w budynku CCTIV.

W dniu 13.06'2019 r. w Głównym Instytucie Górnictwa, w Dziale Handlowym, o godzinie 10:30
otwańo oferty do w/w postępowania przetargowego. Zgodnie z arI. 86, ust. 5 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz' U. z Ż018 r.) poz. 1986 ) Prawo Zamówien Publicznych, Zamavłiający
informuje:

7. Zamawiająay przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę 105 000'00 PLN
brutto.

2. W przedmiotowym postępowaniu wpĘnęła ofeńa.
Pełna informacja, dotycząca Wykonawców oraz zaoferowanych cen' terminów wykonania
zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności znajdlją się w zestawieniu tabelarycznym
poniżej.
oryginĄ dokumentacji przetargowej są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem,
Przewo dniczqcy Komisj i Przetar gow ej

GŁóWNY INSTYTUT eónutcruvn Jednostka Notyfi kowana nll 453

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice
młw.gig.eu

T: 32 259 20 00
F: 32 259 65 33
E: gig@gig.eu

Konto: 05 1 1 40 1 078 0000 301 I 1 200 1 001

Regonr 000023461, NlPt 6340126016
KRS:0000090660

Certyfi kowany Zintegrowany system Zarządzania
spełnia wymagania norm: PN-EN lso 9001:2015-10
PN-N-I800'1 :2004 PN-EN ISO 1400'l:2015-09
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ZBIORC ZE ZE$TAWIENIE oFERT ZŁoZoNYCH
w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego prowadzonym w trybie przetarga nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty okręślone w przepisach wydanych na podstawie
art. ll ust. 8 ustawy z dniaZ9 stycznia2}}  r. - Prawo zamowien publicznych na:

Dostawę i wdrożeni e 2 przełączników sieciowych wraz z akcesoriam i oraz wykonanie połączenia
światłowodowego pomiędzy pomieszczeniami węzłowymi

w budynku CCTW

Okres gwarancji/
rękojmi

zgodna z zapisami SIWZ

Warunki
Płatności

.30.. on od daty
dostarczenia do
GIG prawidłowo

wystawionej
faktury

Termin
dostawy

do 5 tygodni od
daty zatvarcia

umowy

Cena oferty
brutto w PLN

loŁ ŁSgJ!

Firma ( nazwa )
lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

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

Nr
oferty
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ls oa do1lau(
( data i podpis kierolłnika zamau,iajqce4o

Iub osoby upoważnionej )
(podpis osoby protokoł)
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