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Nr sprawy: FZ - Il5I47ll|lKollg Katowice, dnia 07.03.2019 r

ogłoszenie o wyniku postepowania na strone internetowa GIG i tablice ogłoszeń

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia mniejszej niż kwoĘ określone w przepisach wydanych na podstawie art. ] l ust. B ustawy z
dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:
Rozszerzenie posiadanej przez GIG licencji oprogramowania Veeam Backup & Replication z 24
procesorów do 26 procesorów orazobjęcie rozszerzonej licencji ( dla 26 procesorów) 3Jetnim
wsparciem technicznym i prawem do aktualizacji lub dostarczenie ro6wiqx,ania równoważnego do
wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania maslyn wirtualnych dla 26 procesorów wraz z 3-letnim
wsparciem technicznym i prawem do aktualizacii.

Szanowni Państwo'

Uprzejmie za:wiadamiamy, że Komisja Przetargowa przy Głównym Instytucie Górnictwa zakończyła
prace w dniu 07.03.2019 r. i dokonała wyboru ofeńy w ramach prac, dotyczących w/w postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego' przeprowadzonego w trybie przetarglnieograniczonego o wartości
niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art' 11, ust. 8 ustawy z dnia29 stycznia
Ż004 r. Prawo zamówień publicznych.

Protokół z postępowaniazostał zatwierdzony w dniu 07.03.2019 r.przez Kierownika Zamawiającego
W postępowaniu została wybrana oferta' która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała maksymalną liczbę
punktów w ramach wyznaczonego kyterium oceny ofert.

Oferta nr 1

Login Sp. z o.o.
ul. Chromika 5a
40-Ż38 Katowice
cena brutto: 54 880,14 PLN
termin płatności: 30 dni

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w niniejszym postępowaniu.
Informacje o Wykonawcachwraz ze stręszczeniem ofert zawarto w załączni|al nr L
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Liczba punktów
w ustalonych kryteriach oceny

ofert

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

łącznie: 100'00 pkt.

cena brutto: 94,19 pkt.,
termin płatności: 5 pkt.;

łącznie: 99'19pkt.

Kolejność ofert wg kryteriół
oceny

oferta pierwsza
w kolejności

oferta druga
w kolejności

Cena brutto PLN
za realizacje
zamówienia

54 880,14

55 350,00

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Login Sp. z o.o.
ul. Chromika 5a
40-238 Katowice

3PRO Sp. z o.o.
ul. Marcina Flisa 4
02-247 \ilarszawa

Nr
oferty

I

)

Zestawienie złożonych ofert

GLóWNY lNSTYTuT GóRN lcTWA

Załączniknr l

Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

Regon: 000023461, NlPl 63401 2601 6
KRS: 0000090660
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Jednostka Notyfikowana nr 1453

Certyfl kowany Zlntegro\^/any system Zanądzania
spełnia vrymagania norm: PN-EN lso 9001:2015_10
PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 14001:2015-09


