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o9łoszenie o wyniku postepowania na strone internetowa GIG i tablice ogłoszeń

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wąrtości
zamówienia mniejszej niż lałoty olcreślone w przepisach wydanych na podstmłie art. 1] ust. 8 ustawy z
dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę i instatację pamięci masowej.
Szanowni Państwo'

Uprzejmie zawiadamiamy, że Komisja Przetargowa przy Głównym Instytucie Górnictwa zakonczyła
prace w dniu 13'08.2018 r. i dokonała wyboru oferty w ramach prac, dotyczących w/w postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargl nieograniczonego ó wartości
niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ań. 1 1, ust. B ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówien publicznych.

Protokół z postępowaniazostaŁzatwierdzony w dniu l3.08.2018 r.plzezKierownika Zamauliającego.
W postępowaniu została wybrana oferta, która nie podlega odrzucęniu oraz uzyskała maksymalnąliczbę
punktów w ramach wyznaczonego kryterium oceny ofert.

Oferta nr 2

BEZPIECZNE.IT Sp. z o.o. ul. Poleczki20a,02-822 Warszawa
cena bruttoz 60 270,00 PLN;
gwarancja i rękojmia: 60 miesięcy

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w niniejszym postępowaniu.
lnformacje o Wykonawcachwraz ze streszczeniem ofert zawarto w załączniklnr I.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
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mgr inż. Marzena Kolcryk
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Załączniknr l

Zestawienie złożonych ofert

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

I

ABC INTEGRAL Systemy
Komputerowe Sp. j. ul.
Czarnieckiego 20112,

Cena brutto PLN
za realizacje
zamówienia

Kolejność ofert wg
kryteriów oceny

73 929,15

Oferta druga
w kolejności

44-100 Gliwice

BEZPIECZNE.IT Sp. z o.o.
ul. Poleczki 20a,

2

ofeńa pierwsza

60 270,00

02-822 Warszawa

w kolejności

COMPRO Jolanta Olszewska
ul. Sowińskiego 4'
40-018 Katowice

3

Oferta trzecia

83 830,65

Liczba punktów

w ustalonych kryteriach oceny ofert

w kolejności

83,37 pkt.
(cena - 13,37 pkt.,
gwarancja i rękojmia _ l0 pkt.)

100,00 pkt.
(cena - 90,00 pkt.,
gwarancja i rękojmia_ l0 pkt.)

74,71 pkt.
(cena - 64,71 pkt.,
gwarancja i rękojmia_ 10 pkt.)

Przewodniczący Komisji Przetargowej
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mgr inż. Marzena Kolcryk
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