
Ń

Gł.oWNY
TNSTYTUT
G o RN ICTwA

INFORMACJAZ OTWARCIA OFERT AN{TESZCZANA NA
STRONIE INTERNETOWEJ GIG

FZ -Usls4lMKO/19

Dotyczy.: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przętargo nieograniczonęgo
o wartości zamówienia większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art' II,
ust. 8 Ustawy z dnia Ż9 stycznia 2004 r. Prawo Zamówien Publicznych na ,odostawę linii do
rozdmuchu folii'.

W dniu 29'04.2019 r. w Głównym Instytucie Górnictwa, w Dziale Handlowym' o godzinie 12:30
otwarto ofer1ę do w/w postępowania przetargowego. Zgodnie z art. 86, ust. 5 Ustawy z dnia Ż9
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ) Prawo Zamówięń Publicznych, Zamawiający
informuje:

I. Zamawiający przęzraczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę 400 000'00 PLN
brutto.
Zakllp realizowany jest w ramach projektu: ,,Nowy materiał polimerowy na bazie odpadów, do
produkcji trudnopalnych folii o podwyższonej wytrzymałości i niskim wpĘwie na środowisko
w całym cyklu życiao'.

2.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.
Pełna infotmacja, dotycząca Wykonawców oraz zaoferowanych cen' terminów wykonania
zamówienia, okresu gwarancji oraz watunków płatności znajdują się w zestawięniu tabelarycznym
poniżej.
oryginały dokumentacjiprzetargowej są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
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Pieczeć zamawiaiącego

ZBIORC ZE ZEyTAWIENIE oFERT ZŁ0ŻONYCH
w postępowaniu o udzielenie zam wienia publicznego prowadzonym w trybie przetarglnieograniczonego

o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z druaZ9 styczruaZ))  r. - Prawo zam więit publicznych na:

Dostawę linii do rozdmuchu folii.

24 miesiące od daty
kor{cowego odbioru

,rprzedmiotu
zam wieniatt

24 miesiące od daĘ
kor{cowego odbioru

,rprzedmiotu
zam wieniatt

12 miesięczny od daty
ko cowego odbioru

,,przedmiotu zam więnia''

zgodnie z
SIWZ

do 28 tygodni
od daĘ

podpisania
umowy

108 240,00 usD

co daje

412 535,11 PLN*
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Okres gwarancji i
rękojmi na elementy

elektryczne/
elektroniczne

Okres gwarancji i
rękojmi na elementy

mechaniczne

Okres gwarancji na
urządzenie

Warunki
Płatności

Termin
dostawy

Cena ofeĘ brutto

Firma ( nazwa )
lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Nr
oferty
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