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TECHMAT Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

STRATEG
Zakup jest realizowany w rąmąch projektu pt. ,rMateriały o stru'kturze nanokrystalicznej

i amorjiiznej do konstruk;ji wkłactek kumutaiyjnyclt do zgstosowania w przemyśle wydobywc4ym'' na podstawie

um owy nr T EC H MATS T RAT E G I /3 4 9 I 5 6/ 1 3/N C B M2 0 I 7

Akronim projektu: NMATDRILL

\

Narodowe Centrum

Badań i Rozwolu Projekt wspóffinansowany ze śroclków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

w ramach progrumu Nowoczesne technologie materiałowe - TECHMATSTRATEG.

Nr sprawy: FZ-|/5O28lsIv18/KD-3 Katowice, an. .sŁ.i....los l2OI8 r

ogłoszenie o wvniku nostepowania na stronę internetowa GIG i tablice ogłoszeń

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonęgo o wartości niższej niz kwoty określonę

.' p.""pi.u"t' ."you''y"ń na podstairie art. |l,' ust' 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieil

publicznych na dostawę czujników ciŚnienia.

Szanowni Państwo,

Uprzeimie zawiadamiamy, ze Komisja Przetargowaprzy Głównym Instytucie Górnictwa zakoilczyła prace w dniu

.ł"Q]..jóańsis r. i dokónała wyboru oferty w ramach prac, dotyczących postępowania o udzielenię zamówienia

publicznego' przeprowadzonego w trybie przętar1v nióograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone

w przepińch'wydanych na fodstawi" art. 11, ,''t. 8 .''turvy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych na dostawę czujników ciśnienia.

Pracę komisji przetargowej oraz wynik postępowania zatwięrdz1ł kięrownik Zama:wiającego

Prof. dr hab. inż. Stanisłń Prusek. W postępowunio 
"ó'tułu 

wybrana oferta' która nie przel<racza środków, jakie

Zamawiający zamięrzaprzeznaczyć.ru.fi.'un'orvanię zamówienia, nie podlega odrzucęniu orazuzyskałanajwyższą

liczbę puŃtów w ramach .vqrznaazorlego kryterium oceny ofert:

Oferta nr I

EC Test Systems Sp. z o. o.o ul. Ciepłownicza 28'3l'574 Kraków
Cena brutto: 49 077'00 PLN

Zamawiający nie ustanowił dynamtcznego Systemu zakupów w niniejszym postępowaniu.

Informacj e o Wykonawc ach wraz zę streszęzęrLiem ofęrt zawarto w Załącznila nr | '

Przewodniczący Komisj i Przetargowej

w burg



Załączniknr I

Zestawienie ofert

Przewodniczący Komisji Przetargowej

burg

95'00 Pkt.
(cena - 95,00 Pkt., okres

gwarancji i rykojrni - 0 Pkt.)

Liczba punktów
w ustalonYch

kryteriach ocenY ofert

ofęńa pierwsza
w kolejności

Kolejność ofeń
wg kryteriów

oceny

49 077,00 PLN

Cena brutto PLN
za realizacie
zamówienia

Test Systems SP. z o. o'

Ciepłownicza 28

1-574 Kraków

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres WYkonawcy

1

Nr
oferĘ

2


