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ogłoszenie o wvniku postepowania na strone internetowa GIG i tablice oEłoszeń

DoĘczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargl nieograniczonego o wartości

zamówieni a przekraczającejkwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8 ustawy z diia}9 styczniaŻOO4 r. Prawo zamówtenpublicznych pod nazwą: Dostawa linii do

rozdmuchu folii.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie za.wiadamiamy, Że Komisja Przetargowa przy Głównym Instlucie Górnictwa zakonczyła

prace w dniuŻ5.O6.Ż019 r. i dokonała wyboru oferty w ramach prac, dotyczących w/w postępowania

o udzie1enie zamówięniapublicznego' przeprowadzonego w trybie prze,targlnieograniczonego o wartości

wyższej niż kwoty określone * pi""pi.u"h wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia29
stycznia 2004 r. Prawo zamówięh publicznych.

Protokół z postępowaniazostałzatvtierdzony w dniu 25.06.2019 t.ptzęz Kierownika Zamavłiającego.

W postępowaniu została wybrana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała maksymalną liczbę

punktów w ramach wyznaczonego kyterium oceny ofert.

Oferta nr I

ANGPOL JANUSZ WIECZoREK - Pełnomocnik/Lider Konsorcjum
Partner Konsorcjum: LABTECH ENGINEERING Co., Ltd'
ul. Strzelców 1ł3L' 01-348 Warszawa
cena brutto: 108 240,00 USD co daie 412 535'11 PLN *

okres gwarancji i rękojmi na elementy mechaniczne: 24 miesiqce od daty końcowego odbioru

okres"gwarao"it t-ręiri^i na elementy elektryczne/ elektroniczne: 24 miesiqce od daty końcowego

odbioru
* Tabela kursów nr 06t/AA{BPl2o19 z dnia20l9-03-27, 1 USD : 3,8113

Zakup realizowany jest w ramach projektu: ,oNowy materiał polimerowy na bazie odpadów'

do produkcji trudnopalnych folii o podwyższonej wytrzymałości i niskim wpływie na

środowisko w caĘm cyklu życia".

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w niniejszym postępowaniu'

lnformacje o Wykonaw cachwraz ze streszczeniem ofęrt zawarto w załączniku nr 1.
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Zalączniknr l

Zestawienie zlożonych ofert

Liczba punktów
w ustalonych krYteriach ocenY

ofert

cena brutto: 90.00 Pkt..
kres gwarancji i rękojmi na

elementy mechaniczne: 5 Pkt.l
okres gwarancji i rękojmi na

elementY
elektryczne/ elektroniczne : !

Pk!'r

łącznie: 100'00 pkt.

Kolejność ofert wg kryteriów
oceny

oferta pierwsza
w kolejności

Cena za realizacje
zamówienia

108 240,00 usD

co daie

412 535,1 1 PLN*

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
WykonawcY

ANGPOL JANUSZ
WIECZOREK-

Pełnomocnik/Lider
Konsorcjum

Partner Konsorcjum:
LABTECH ENGINEERING

Co.' Ltd.
ul. Strzelców 1A/31o 01_348

Warszawa

Nr
oferty

1

*Zgodnie z zapisemRozdziału XXIV punkt. 4 SIWZ, w celu porównania ofert Zamavłiający ptzeliczy cenę każdej ofeńy

wyrażoną w walucie innej niż polska stosując śrędni.kurs NBP z dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

eu.op":'r.i"j. Tabęla kursow ni ootlłn{np 12019 zdnia2O19-03-Ż7, l USD: 3'8113
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