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Katowice, dnia 13.06.2019 r

ogłoszenie o wvniku postepowania na strone internetowa GIG i tab|ice ogłoszeń

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zam'ówienia mniejszej niż lałoty określonew przepisach wydanych na podstawie art. ] ] ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2001 r. Prawo zamówień publicznych na zapewnienie dostępu do wsparcia
technicznego i aktualizacji clla posiadanego przez Zamawiajqcego oprogramowania ANSYS
Szanowni Państwo,

Uprzejmie za:wiadamiamy, Że Komisja Przetargowa przy Głównym Instytucie Górnictwa zakończyła
prace w dniu 12.06.2019 r. i dokonała wyboru ofer1y w ramach prac, dotyczących w/w postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego' przeprowadzonego w trybie przętarggnieograniczonęgo o wartości
niŻszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 1, ust. 8 ustawy z dnia Ż9 sIycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Protokół z postępowania został zatwierdzony w dniu lŻ.06.2019 r' przez Kierownika Zamawiającego
W postępowaniu została wybrana oferta, która nie podlega odrzuceniu orazuzyskała maksymalnąliczbę
punktów w ramach wyznaczonego kryterium oceny ofert.

Oferta nr

1

MESCO Sp. z o.o.
ul. Górnicza20A

4Ż-600 Tarnowskie Góry
cena brutto: 63 229,88 PLN
termin płatności:30 dni

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w niniejszym postępowaniu.

Informacj e o Wykonaw cach wraz ze stteszczeniem ofęr1 zawarto w załączniku nr

7 .

Przewodniczący Komisj i Przetargowej

rg

Załączniknr l
Zestawienie zlożonych ofert

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Cena brutto PLN Kolejność ofert wg kryteriów
Liczba punktów
Wykonawcy
za realizacje
oceny
w ustalonych kryteriach oceny
zamówienia

I

MESCO Sp. z o.o.
ul. Górnicza20A
4Ż-600 Tarnowskie Góry

63 2Ż9,88

ofert

oferta pierwsza
w kolejności

Przewodniczący Komisji
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www.gig.eu

r: 32 259 20 00
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32 259 65 33
gig@gig.eu

Monika

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

łącznie: 100'00 pkt.

rzetargowej

rg
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