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Ogloszenie o wvniku postepowania na stronę internetowa GIG i tablice ogłoszeń

Dotyczy: postępowania przetargowego' prowadzonęgo w trybię przętargu nieograniczonęgo o wartoŚci zamówienia

mni;jszęj óa tńot okreŚlonych w przepisach wydanych na podstawię art. 11' ust. 8 ustawy z dnia29 stycznia2004r.

- Prawo żamówięń publicznych na udostępnienie w sieci internetowej (on - line) oprogramowania służącego do

analizowania i oceny wartości dzialań konkurencji w całej gamie wskaźników.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, ze Komisj a Przętargowa przy Głównym Instytucie Górnictwa zakoirczyła prace w dniu

l'Ótosjzol'sr. i dokonała wyboru oferty w ramach prac' dotyczących postępowania o udzielenie zamówięnia

publicznego, przeprowadzonęgo w trybie przetargu nieograniczonego o wartoŚci niŻszej niz kwoty określone

w przepińch^wydanych na podstawie art. ll, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycztia 2004 r. - Prawo zarfiówięfl

pubticznyctr na udostępnienie w sieci internetowej (on - line) oprogramowania służącego do analizowania

i oceny wartości działań konkurencji w calej gamie wskaźników.

Prace komisji przetargowej oraz wynik postępowania zatwięrdził kięrownik Zamavłiającego - prof. dr hab. inz.

Stanisław Prusęk. W posĘpowaniu została wybrana ofęrta, która nie przekracza Środków, jakie Zamawiający

zamięrza przeztaczyć nu śfinurrro- anię zamówienia, nie podlega odrzucęniu oraz uzyskała lajwyŻszą |iczbę

punktów w ramach wzflaczonęgo kryterium oceny ofert:

Oferta nr 1 SoFTBooKS S.C. Grażyna Górska _ Janik, Fabian Sojka, ul. Pszona 3169,3l-462 Kraków

Cena brutto: 9137'47 PLN

Zamawiający nię ustanowił dynamicznego systemu zakupów w niniejszym postępowaniu.

Informacje o Wykonawcachwraz ze stręszczenięm ofęrt zawarto w Załącznikunr 7.
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Katowice, dn. 2410612019 r.
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Liczba punktów
w ustalonych

kryteriach oceny ofert

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

platności za fakturę _ 5 pkt')

Kolejność ofert
wg kryteriów

oceny

Oferta pierwsza
w kolejności

Cena brutto PLN
za realizacje
zamówienia

9 137,47

Firma (nanva) lub nazwisko otłz
adres Wykonawcy

SOFTBOOKS S.C.
Grażyna Górska - Janik, Fabian Sojka
ul. Pszona 3/69
3l-462 Kraków
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