. Dane teleadresoryg; Plac Gwarków l' 40-1óó Katowice
telefon: 32 258 1ó 31+9, fax: 32259 65 33, e-nlail: gig@gig.eu, www.gig'eu

. Rachunek bankowy: mBankS.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 100I

.

'ł

GToWNY

Regon: 0000234ót NIP:

ó34012601ó KRS: 0000090óó0
jest
platnikiem podatku VAT
Glówny Instytut GÓrnictwa

INSTYTUT
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FZ-r/5013/MKO/18

opłoszenie o wvniku nostenowania na strone internetowa GIG i tablice osłoszeń

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówien.ia mniejszej niż lałoty olcreślone w przepisach wydanych na podstawie art. ] ] ust. 8 ustawy z
dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: Dostawę, instalację i wdrożenie macierzy

Dotyczy:

dyskowych oraz dostawę i instalację podzespołów do serwerów.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że Komisja Przetargowa przy Głównym Instytucie Górnictwa zakonczyła
prace w dniu 10.08.2018 r. i dokonała wyboru oferty w ramach prac, doIyczących w/w postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przeIargl nieograniczonego o wańości
niŻszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dniaŻ9 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Protokół z postępowania został zatwierdzony w dniu 10.08'201 8 t. przez Kierownika Zamawtającego.
W postępowaniu została wybrana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę
punktów w ramach wyznaczortęgo kryterium oceny ofert.

oferta nr. 2
Login Sp. z o.o., ul. Chromika 5a, 40-238 Katowice
Cena bruttoz 459 958,50 PLN;
okres rękojmi i gwarancji dla macierzy dyskowej: 48 miesięcy
ZamawiającY nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w niniejszym postępowaniu.

Informacj e o Wykonaw cach wraz zę stręszczęniem ofert zawarto w załącznitll rr l

.
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Załącznik nr

l

Zestawienie złożonych ofert

Nr
oferty

I

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

DS COMP Sylwia Dulak,
Kościuszkowskie 6/229'

oŚ.

)

31-858 Kraków

Cena brutto PLN
za realizacie
zamówienia

Kolejność ofert wg
kryteriów oceny

419 739,96

Oferta druga
w kolejności

(cena - 90,00 pkt.,
gwarancja i rękojmia dla macierzy
dyskowej - 0 pkt.)

459 958,50

Oferta pierwsza
w kolejności

(cena - 82,13 pkl,
gwarancja i rękojmia dla macierzy
dyskowej - 10 pkt.)

Login sp. z o.o.

ul Chromika 5a
40-238 Katowice

Liczba punktów

w ustalonych kryteriach oceny ofert
90,00 pkt.

92,13 pkt.
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