
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT UMIESZCZANA NA STRONIE INTERNETOWEJ GIG

ff sprawy: PZ - ll505llAJll& Katowice, dn. 13.09.2018 r.

Dot.: postępowania przętargowęgo. prowadzonęgo w trvbię przetargu nięograniczoneeo o wartości zamówięnia
mnięjszęi od kwot określonvch w przepisach' wvdanych na podstawie art. 1 1. ust. 8 Ustawv z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówięń Publicznych' na dostawę:
_ częŚć I - oprogramowania do cyfrowęgo rzeźbienia' malowania i modelowania w 3D - 1 licencia
bęzterminowa
- część II - oprogramowania do modelowania 3D na podstawię fotografii - l licencja bezterminowa

W dniu l3.09.2018 r. w Głównym Instytucie Górnictwa, w Dzia|e Handlowym, o godzinie 10:30 otwarto oferty

do postępowania przetargowęgo na dostawę:

- część I _ oprogramowania do cyfrowego rzęźbienia, malowania i modelowania w 3D - l licencja

bezterminowa

- część II - oprogramowania do modelowania 3D na podstawie fotografii - l licencja bezterminowa

Zgodnie z art.86, ust. 5 Ustawy z dnia29 styczniaZ})4 t. (tj.Dz.U.2017 f',poz. 1579,2018) Prawo Zamówień

Publicznych, Zamawiający informuje:

l. Zamawiający przezrLaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia całkowitą kwotę brutto: 20 400,00 PLN,

4 400 PLNdla części I oraz 16000,00 PLN dlaczęŚci II'

2' W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło sześć ofert (odpowiednio dla poszczególnych części). Pełna

informacja, dotycząca danych Wykonawców oraz zaofęrowanych cen, terminów wykonania zamówienia,

warunków i okręsu gwarancji oraz warunków płatności znajdują się w zestawieniu tabelarycznym poniżej.

oryginały dokumentacji przetargowej są do wglądu w siedzibię Zamautiającego.

ZpowaŻaniem,

mgr Monika Wallenburg

DziaŁu
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pieczeć Zama'W iai sceęo

Zbiorczę zęstawienię ofert złożonych w postępowaniu o udzięlęnie zam wienia o wartości zam więnia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. l l, ust. 8 ustawy z dniaZ9 styczniaŻ\}  r. Prawo zam wieri publicznych, prowadzonego w trybie przętargv nieograniczonego na dostawę:
- część I - oprogramowania do cyfrowego rzeżbienia, malowania i modęlowania w 3D - l licencja bęztęrminowa
- część II - oprogramowania do modelowania 3D na podstawie fotografii - l licencja bęztęrminowa

Nr
oferty/nr

części

Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz adres

Wykonawcy
Cena oferty netto

i brutto

Termin wykonania
zam wienia Gwarancja

Termin płatności

Uil
Softbooks S.C.
ul. Pszona 3/69
3l -462 Krak w

I I 495,00 PLN

14 138,85 PLN
do 7 dni roboczych od
daĘ zawarcia umowy

gwarancja zgodna z umową
1icencyjną producenta

oprogramowania
do 30 dni

2tr Restor Sp łka Jawna
P. Anton, A. Czapski, T
Rostropowicz
ul. Dworkowa 2/107a
00 -784 Warszawa

3 290,00 PLN

4 04 ,70 PLN

do 7 dni roboczych od
daĘ zawarcia umowy

gwarancja zgodna z umową
licencyjną producenta

oprogramowania
do 30 dni

ŻlII
Restor Sp łka Jawna
P. Anton, A. Czapski, T
Rostropowicz
ul. Dworkowa 2/107a
00 - 784 Warszawa

t2 490,00 PLN

l5 362,70 PLN

do 7 dni roboczych od
daĘ zawarcia umowy

gwarancja zgodna z umową
licencyjną producenta

oprogramowania

do 30 dni

ig-dv (-Ł 43,O3rĄPu, it
(data i podpis Kierownika
lub osoby upowaznionej)

1.

(podpis
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pieczęć Ząmawiąiqcego

Zbiorczę zęstawienię ofert złoŻonych w postępowaniu o udzielenie zam wienia o wartości zam wienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 1l, ust. 8 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo zam wieri publicznych, prowadzonego w trybie przętar1u nieograniczonego na dostawę l00 sztuk licencji
edukacyjnych, bezterminowych oprogramowania biurowego:

Nr
oferty/nr

części

Firma (nazwa)
Iub nazrvisko oraz adres

Wykonawcy
Cena oferty netto

i brutto

Termin wvkonania
zam wienia Gwarancja

Termin płatności

3/I
Koma Nord Sp. z o. o.
ul.ŁuĘcka2
81 - 537 Gdynia

4 950,00 PLN

6 088,s0 PLN
do 7 dni roboczych od
daĘ zawarcia umowy

gwarancj a zgodna z umową
licencyjną producenta

oprogramowania
do 30 dni

3/II Koma Nord Sp. z o. o.
uL.ŁuĘcka2
81 - 537 Gdynia

1 832,00 PLN

20 703,36 PLN

do 7 dni roboczych od
daĘ zawarcia umowy

gwarancja zgodna z umową
licencyjną producenta

oprogramowania
do 30 dni

4ITT
TPI Sp. z o. o.
ul. Bartycka22
00 -716 Warszawa

12 795,00 PLN

15 737,85 PLN

do 7 dni roboczych od
daty zawarcia umowy

gwarancja zgodna Z umową
licencyjną producenta

oprogramowania

do 30 dni
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(data i podpis Kierownika
lub osoby upowaznionej)
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40-166 KĄTUWIcE
pieczęć Zamawiaiqcego

Zbiorczę zęstawięnie ofert złoŻonych w postępowaniu o udzięlęnie zam więnia o wartości zam wielia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 1l, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznta 2004 r' Prawo zam wie publicznych, prowadzonego w trybie przętargo nieograniczonęgo na dostawę 100 sztuk licencji
edukacyjnych, bezterminowych oprogramowania biurowego:

Nr
oferty/nr

części

Firma (narwa)
lub nazrryisko oraz adres

Wykonawcy
Cena oferty netto

i brutto

Termin wykonania
zam wienia Gwarancja

Termin płatności

5tr Smarttech Sp. z o. o.
ul. Racławicka 30
05 -092 Łomianki

3 350,00 PLN

4 120.s0 PLN
do 7 dni roboczych od
daty zawarcia umowy

gwarancja zgodna z umową
licencyjną producenta

oprogramowania
do 30 dni

5/II

Smarttech Sp. z o. o.
ul. Racławicka 30
05 -092 Łomianki

l0 780,42 PLN

t3 259,92 PLN

do 7 dni roboczych od
daty zawarcia umowy

gwarancja zgodna z umową
licencyjną producenta

oprogramowania
do 30 dni

6tr
Compro Jolanta olszęwska
ul. Kotarbi skiego 19
4I _ 400 Mysłowice

3 s00,00 PLN

4 305.00 PLN

do 7 dni roboczych od
daty zawarcta umowy

gwarancja zgodna z umową
licencyjną producenta

oprogramowania

do 30 dni

6lrl Compro Jolanta Olszewska
ul. Kotarbiriskiego 19
4I - 400 Mysłowice

13 900,00 PLN

17 097,00 PLN

do 7 dni roboczych od
daty zawarcia umowy

gwarancja zgodna z umową
1icencyjną producenta

oprogramowania

do 30 dni
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(data i podpis Kięrownika Zamautiaj
lub osoby upowa:żnionej)
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