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Zakup będzie realizowany z następujqcych źródeł finansowania'

Część l i 3

.E
Ęg''***'

Fundusz Badawczy Węgla i Stali
Projekt rcalizowany w ramach Funduszu Badań w obszarze lŁęgla i Stali (RFC9)

Zakup jest realizowany z projektu pt. ,, Produkcja niekonwencjonalnego metanu z głęboko zalegajqcych europejskich pokładów
węgla w połqczonych procesach pozyskiwania metantt pokładów węgla (CBM) i podziemnego zgazanłania węgla (PZII) "

(Akronim: MEGAPIUs)

Część 2
Program wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej ,, Panda 2 "- projekt realizowany w ramach programu NCBiR

Nr sprawy: FZ - 115142/SI?19/SO Katowice, dn. 15/0312019 r

ogłoszenie o wvniku postepowania na strone internetowa GIG i tablicę ogłoszeń

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niŻszej niz kwoty okręŚlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieil
publicznych na dostawę różnych materiałów eksploatacyjnych i laboratoryjnych:
Część l - Materiały laboratoryjne
Część2 - Materiały warsztatowe
Część 3 - Dostawa rrr oraz armatury

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, ze Komisja Przetargowa przy Głównym Instytucie Gómictwa zakończyła prace w dniu
|5l03l20l9 r. i dokonała wyboru ofert w ramach prac, dotyczących postępowania o udzielenie zamówięnia
publicznego, przeprowadzonęgo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niŻszej niż kwoty okreŚlonę
w przepisach wydanych na podstawie art. ll, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówięil
publicznych na dostawę różnych materiałów eksploatacyjnych i laboratoryjnych.

Prace komisji przetargowej oraz wynik postępowania zatwierdził kięrownik Zamawiającego
prof. dr hab. inż. Stanisław Prusęk. W postępowaniu zostały wybrane oferty, którę nię przelłaczają środków, jakie
Zamawiający zamierza przeznaczyĆ na sfinansowanie zamówienia, nie podlegają odrzuceniu oraz uzyskały
tajwyŻszą liczbę punktów w ramach wyznaczonęgo kryterium oceny ofert:

DLA CZĘŚCI 1

Oferta nr 1 wlTKo Sp. z o.o.,92-332Łódź, Al. Piłsudskiego 143
cena brutto: 47 945,40 PLN

DLA czĘScl 2
Oferta nr 4 METALZBYT - HURT Sp. z o.o.o 43-300 Bielsko _ Biała, ul. Bardowskiego 2
cena brutto: 12 166127 PLN

DLA CzĘsCI 3
Oferta nr 6 DATOM Dariusz Ciaputa, 43-100 Tychy, ul. Feliksa Konecznego 1617

cena brutto: 28 467,89 PLN



Zamawia1ący nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w niniejszym postępowaniu.

Informacje o Wykonawc aęh wraz ze streszęzęnięm ofert zawarto w Załączni|a w l .

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Zestawienie ofert
Załączniknr 1

!,ą

/,JĄ

mgr inż. Marzena Kolczyk

Przewodniczący Komisji Przetargowej

mgr inż. Marzena Kolczyk

Liczba punktów
w ustalonych

kryteriach oceny ofert

1.00,00 pkt.
(cena - 95,00 pkt., tennin

płatności za fakturę- 5 pkt.)

80,98 pkt.
(cena - 75,98 pkt., termin

płatności za faktury_ 5 pkt.)

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

płatności za fakturę_ 5 pkt.)

38,45 pkt.
(cena - 38,45 pkt., tennin

płatności za fakfuę_ 0 pkt.)

95,00 pkt.
(cena - 95,00 pkt., tennin

płatności za fakturę_ 0 pkt')

KolejnoŚć ofert
wg kryteriów

oceny

Oferta pierwsza
w kolęiności

Oferta druga
w kolejności

Oferta pierwsza
w koleinoŚci
Oferta druga
w kolejności

Oferta pierwsza
w koleiności

Cena brutto PLN
za realizacje
zamówienia

47 945,40 PLN

OFERTA ODRZUCONA

59 940'ó1 PLN

12166,27 PLN

30 057'ó0 PLN

28 467,89 PLN

Firma (narwa) lub nanvisko oraz
adres Wykonawcy

WITKO Sp. z o.o.
,2-332Łódź
Ąl. Piłsudskiego l43
Przedsiębiorstwo Techni czno _
Flandlowe ,,CHEMLAND'
Zbigniew Bartczak
73-110 Stargard
ul. Usługowa 3
BIONOVO Aneta Ludwig
59-220 Legnica
rl. Nowodworska 7

METALZBYT - HURT Sp. z o.o.
{3-300 Bielsko _ Biała
rl. Bardowskieso 2

ZUHP ELETRON Rafał Cebula
{3-190 Mikołów
ul. Wsnólna l

DATOM Dariusz Ciaputa
{3-100 Tychy
ul. Feliksa Konecznego 1ól7
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