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Dotyczy''' postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia mniejszej od lałot olcreślonych w przepisach wydanych na podstawie art. ] ],
ust. B Ustmy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo Zamówień Publicznych na ,,Dostawę licencji
oprogramowania do integracji środowiska wirtualizacji serwerów ołaz zarzqdzania nim wraz z 3-
Ietnim wsparciem technicznym i prawem do aktualizacji oprogramowania.:

W dniu 13.06.Ż019 r. w Głównym Instytucie Górnictwa, w Dzia7e Handlowym, o godzinie 10:45
otwarto oferty do w/w postępowania ptzetargowego. Zgodnie z arL 86, ust. 5 Ustavły z dnia Ż9
stycztia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r.) poz' 1986 ) Prawo Zamówięn Publicznych, Zamawiający
informuje:

7. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę 28 000'00 PLN
brutto.

2. W przedmiotowym postępowaniu wpĘnęĘ oferty.
Pełna informacja, dotycząca Wykonawców oraz zaoferowanych cęn' terminów wykonania
zamówienią okresu gwarancji oraz warunków płatności znajdlją się w zestawieniu tabelarycznym
poniżej.
oryginały dokumentacji przetargowej są do wglądu w siedzibie Zamautiającego.

Z poważaniem,
Przewodniczqcy Komisj i Przetar gow ej

mgr Monika
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Plac Gwarków 1

40-166 Katowice
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F:32259 6533
E: gig@gig.eu

Konto: 05 1 140 I 078 0000 301 I 1 200 1 001

Regon: 000023461, NIP: 6340'1 2601 6
KRS: 0000090660

Certyfikowany Zlntegrowany system Zarządzania
spełnia ułymagania norm: PN_EN lso 9001 :2015-10
PN-N-I8001 :2004, PN-EN ISO 14001 :2015-09
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Pieczęć zamawiaiqcego Stro
I

ZBIORC ZE ZESTAWIENIE oFERT ZŁ0ZONYCH
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarganieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
aft.7I ust. 8 ustawy z dniaZ9 styczniaŻ)\  r. - Prawo zamówieńpublicznych na:

Dostawę licencji oprogramowania do integracji środowiska wirtualizacji sęrwerów oraz zaruądzania nim wraz z 3-lętnim
wsparciem technicznym i prawem do aktualizacji oprogramowania.

Okres gwarancji/
rękojmi

zgodnej Z umową
licencyjną producenta

oprogramowania

zgodnej zvmową
licencyjną producenta

oprogramowania

Warunki
Płatności

M.on od daty
dostarczenia do
GIG prawidłowo

wystawionej
faktury

ł.Q... orrod daty
dostarczenia do
GIG prawidlowo

wystawionej
faktury

Termin
dostawy

do 14 dni od daty
zawarcia umowy

do 14 dni od daty
zawarcia umowy

Cena oferty
brutto w PLN

n|Ą30r'ro

ą7 16\-,o4

Firma (nazwa)
lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

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

System Data Sp. z o.o.
ul Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

Nr
oferty

1

)2

l:,06'. {p'Rl. A| k,.,'h",
( data i podpis kierov,nika:amatuiajqcego

lub osoby upou,ażnionej )
(podpis osoby protokół)


