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Nr sprawy: FZ-1l5135lSKll9lBH Katowice, dt. 1210612019 r

ogłoszenie o wyniku postępowania na strone internetowa GIG i tablice ogloszeń

Dotyczy: postępowania przętargowęgo prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niz
kwoty okreŚlone w przepisach wydanych na podstawie ar1. 1 1, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych na wytworzenie stanowisk infrastruktury i uruchomienie systemów sejsmologicznych
typu SoS w KWK RUDA Ruch Bielszowice i KWK RoW Ruch Rydułtowy.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zawiadamiamy, że Komisja Przetargowa przy Głownym Instytucie Górnictwa zakonczyła prace w dniu
1210612019r. i dokonała wyboru ofert w ramach prac, dotyczących postępowania o udzięlęnię zamówięnia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoŚci mniejszej niŻ kwoty okreŚlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowięń
publicznych na wytworzenie stanowisk infrastruktury i uruchomienie systemów sejsmologicznych typu SoS
w KWK RUDA Ruch Bielszowice i KWK RoW Ruch Rydułtowy.

Prace komisji przetargowej oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik Zamawiającego
Prof' dr hab' inz. Stanisław Prusek. W postępowaniu została wybrana oferta, która nie przeI<racza środków, jakie
Zamawtający zamierza przeznaczyć na sfinansowanię zamówienia, nie podlega odrzucęniu oraz uzyskała najwyŻszą
1iczbę punktów w ramach Wznaczonego kryerium oceny ofert:

Oferta nr 1 SEVITEL Sp. z o.o., ul. Leopolda 29,40-189 Katowice
Cena brutto: 491 754,00 PLN

Zamawiający nię ustanowił dynamicznego systemu zakupów w niniejszynr postępowaniu.
Informacje o Wykonawc ach wraz zę stręszczęnięm ofęrt zawarto w Załączniku nr l.
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Zalącznik nr l
Zestawienie złożo ch ofert
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Liczba punktów
w ustalonych kryteriach

oceny ofert

100,00pkt.
(cena - 95,00 pkt., okres

udzielonej gwarancji i ękojrni na
przedrniot zarnówienia _ 5 pkt.)

Kolejność ofert
wg kryteriów

oceny

Oferta pierwsza
w kolejności

Cena brutto PLN za
realizacje

zamówienia

491 754,00

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

SEVITEL Sp. z o.o.
ul. Leopolda 29
40-189 Katowice
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