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FZ-Lls048lMKO/18 Katowice, dnia 03.10.2018 r

ogłoszenie o wvniku nostępowania na strone internetowa GIG i tablice ogłoszeń

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczon'ego o wartości

zamówienia mniejszej niż kwoty olcreślone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. B ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ,ra ,,Dostawę oprogramowania do

parametrycznego modelowania trójwymiarowego CAD 3D - 1 licencja, bezterminowa wersja

komercyjna".

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawtadamiamy, że Komisja Przetargowa przy Głównym Instytucie Gómictwa zakończyŁa

prace w dniu 02'10.2018 r. i dokonała wyboru oferty w ramach prac, dotyczących w/w postępowania o

.'d"i"l"''i" zamówienia publicznego' przeprowadzonego w trybie przetatgl nieograniczonego o wartości

niŻszej niż kwoty określ-one w przepisach wydanych na podstawie art. 1 1, ust. 8 ustawy z dniaŻ9 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Protokół z postępowaria został zatwierdzony w dniu 02.10.2018 r. przęz pracownika Zama'wiającego,

któremu Kierownik Zamawiającego powierzył zastrzezone dla siebie czynności tj. zatwiqdzertlę

wyników postępowania.
W postępówaniu została wybrana oferta, która nie podlega odrzuceniu orazuzyskała maksyma|ną|iczbę

punktów w ramach wyztaczonego kryterium oceny ofert.

SOLIDEXPERT Polska Sp. z o.o. sp. k.'
ul. Gabrieli Zapolskiei 44,
30-126 Kraków
cena brutto: 15 602,55 PLN
termin płatności: 2I dni

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w niniejszym postępowaniu.

Informacje o Wykonawcachwrazze streszczenięm ofęrt za:warto w zaŁączniIasnr 7'
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Zalączniknr l

Zestawienie złożonych ofert

Liczba punktów
w ustalonych kryteriach oceny ofert

cena brutto: 95,00 pkt.,
termin płatności: 5,00 pkt.;

łącznie: 100'00 pkt.

Oferta odrzucona

Kolejność ofert wg
kryteriów oceny

oferta pierwsza
w kolejności

Cena brutto PLN
za realizacje
zamówienia

15 602,55

17 035,50

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

SOLIDEXPERT Polska
Sp. z o.o. sp. k.

ul. Gabrieli Zapolskiej 44
30-lŻ6 Kraków

DPS- Software Sp. z o.o.
ul. Postępu 6

0Ż-676 Warszawa

Nr
oferty

1
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Przewodniczący Komisji Przetargowej
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