
INFORMACJA.Z OTWARCIA OFERT AMTESZCZANA NA
STRONIE INTBRNETOWEJ GIG

FZ - vs097lMKO/18

Dotyczy.: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargl nieograniczonego

o wartości zamówienia mniejszej ód kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 1,

ust. B Ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo Zamówięli Publicznych na: Dostawę 1000 szt, 3

Ietniej licencji oprogramowania antywirusowego clta stacji roboczycll, serwerów plików i urzqdzeń

mobilnyclt wraz z sandboxingiem w chmurze i wsparciem teclanicznym,

W dniu Ż8.1l'2O18 r. w Głównym Instytucie Górnictwa, w Dziale Handlowym, o godzinie 10:30

otwar1o ofeńy do w/w postępowania przetargowego. Zgodnie z arI. 86, ust. 5 Ustawy z dnia 29

stycznia ŻOO4 r. (Dz. U. ) zois r., poz. i986; l.u*o Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje:

I. Zamawiający przeznaczył nasfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę 70 000'00 PLN brutto'

2. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły oferty'

Pełna informacja, iotyoią"u Wykónawców ofaz zaoferowanych cen' terminów wykonania

zamówienia, okfesu gwarancji oraz warunków płatności znądlją się w zestawieniu tabelarycznym

poniżej.
bryginały dokumentacji przetargowej są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem,
P rzew odn i czqcy Kom isi i Przet ar gow ej

GLóWNY lNSTYTUT GÓRNlcTWA Jednostka Notyfikowana nr 1453

Konto: 05 1 140 1078 0000 301 I 1 200 1 001

Regon: 000023461, NIP: 63401 2601 6
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Certyfi kowany Zintegrowany System zarządzania

spełnia vvymagania norm: PN-EN lso 9001:201 5'10

o

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

T: 32 259 20 00
F: 32 259 65 33



oznaczęrLię Sprawy: FZ - 115091lMKo/l8
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Pieczęć zamawiajqcego

ZBIORC ZE ZE$TAWIENIE OFERT ZŁ0ZONYCH
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarga nieograniczonego

o wartości mniejszej niŹ kwoty okręślone w przepisach wydanych na podstawie
art' 11 ust. 8 ustawy z dniaŻ9 styczniaŻ004 r. - Prawo zamowięil publicznych na:

Dostawę 1000 szt. 3 letniej licencji oprogramowania antywirusowego dla stacji roboczych' serwerów
plików iurządzeń mobilnych wrazz sandboxingiem w chmurze i wsparciem technicznym.
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Okres gwarancji/
rękojmi

zgodna z umową
licencyjną producenta

oprogramowana

Warunki
Płatności

30 dni od daty
dostarczenia do
GIG prawidlowo

wystawionej
faktury

Termin
dostawy

do 5 dni od
daty zawarcia

umowy

Cena oferty brutto

63 960,00

Firma ( nazwa )
lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

WSZELAKI Software
Daniel Wszelaki

ul. Ryżowa 33łll2
0Ż-495 Warszawa

Nr
oferty

1
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' 

41l, ilorg' ńrłI
( data i podpis kierov,nika:amatriaiqcego

lub osoby upov'ażnionej )
(podpis osoby spor:qd:ajqcei protokół)


