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FZ - 115013/MKO/18

Dotyczy.: postępowania przetargowego' prowadzonego w trybie przetarga nieograniczonego
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. l l,
ust. 8 Ustawy z dnta29 styczria2))4 r. Prawo Zamowień Publicznych na:
Dostawę, instalację i wdrożenie macierxy dyskowych oraz dostawę i instalację podzespołów do
serwerów.

W dniu Ż4'07.2018 r. w Głównym Instytucie Gómictwa, w Dziale Handlowym, o godzinie 10:30
otwarto oferty do w/w postępowania przetargowego. Zgodnie z art. 86, ust. 5 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U' z 2017 r., poz. 1579 ) Prawo Zamowień Publicznych, Zamawiający
informuje:

1. Zamavłiający pfzeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamowienia kwotę 450000'00 PLN
brutto.

2' W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty.
Pęłna informacja, dotycząca Wykonawców oraz zaoferowanych cen' terminów wykonania
zamówienia, okesu gwarancji oraz warunków płatności znajdują się w zestawieniu tabelarycznym
poniżej'
oryginały dokumentacji przetargowej są do wglądu w siedzibie Zamau,iającego.
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ZBIORC ZE ZESTAWIENIE oFERT ZŁoZoNYCH
w postępowaniu o udzielęnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarganieograniczonęgo

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. l l ust. 8 ustawy zdniaŻ9 stycznia2004 r, - Prawo zamowień publicznych na dostawę:

Dostawę' instalację i wdrożenie macierzy dyskowych
oraz

dostawę i instalację podzespołów do serwerów.

Warunki
Płatności

30 dni od daty
dostarczenia do GIG

prawidłowo
wystawionej faktury

30 dni od daty
dostarczenia do GIG

prawidłowo
wystawionej faktury

Termin
wykonania
zamówienia

do 60 dni od
daty zavłarcia

umowy

do 60 dni od
daty zawarcia

umowy

okres rękojmi i
gwarancji dla

macierzy dyskowej
(sprzętu i

oprogramowania)

36 miesięcy od daty
końcowego odbioru

,rprzedmiotu
zamówienia

48 miesięcy od daty
końcowego odbioru

,,przedmiotu
zamówienia

Cena oferty brutto

419 739'9ó PLN

459 958,50 PLN

Firma ( nazwa )
lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

DS COMP
Sylwia Dulak

oś. Kościus zkow skie 6 /229
31-858 Kraków

Login Sp. z o.o.
ul. Chromika 5a
40-Ż38 Katowice

Nr
oferty

1

2
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( data i podpis kierot,nika :antatriajqcego

lub osoby upolłażnionej )
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