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Zakup będzie finansowany z projel<tu ,, Integracja łańcucha dostaw węgiel-paliwa ciekłe w świetle oceny ryzyka operacyjnego,
ekonomicznego i środowiskowego w złożonych układach geologicznych" (Akronim: )DYSSEUS)

Nr sprawy: Fz - l/5202/sK/19/so Katowice, arr. .{.3..t02 t2ot9 r.

ogłoszenie o wvniku postepowania na stronę internetowa GIG i tablicę ogłoszeń

Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w Ębie przętargu nieograniczonego o wartoŚci zamówienia
mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 l 

' 
ust. 8 ustawy z dnia 29 styczrlla 2004r.

- Prawo zamówień publicznych na dostawę aparatu do destylacji normalnej.

Szanowni Państwo,

\{ppejmie za:wiadamiamy, że Komisja Przetargowa przy Głównym Instytucie Górnictwa zakoflczyła prace w dniu
d"'7''/07l20l9r. i dokonała wyboru oferty w ramach prac, dotyczących postępowania o udzięlęnie zamówienia
publicznego, przeprowadzonego w tr:1bie przetargu nieograniczonego o wartości niŻszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art' Il, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. _ Prawo zamówięń
publicznych na dostawę aparatu do destylacji normalnej.

Prace komisji przetargowej oraz wynik postępowania zatwięrdztł kięrownik Zamawia1ącego
prof. dr hab. inŻ, Stanisław Prusek. W postępowaniu została wybrana oferta, która nie prze|łacza Środków, jakie
Zamawiający zamięrzaprzezlaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie podlega odrzuceniu orazuzyskałanajwyższą
liczbę punktów w ramach wznaczonego krytęrium oceny ofert:

Oferta nr 1 INKOM INSTRUMENTS sp. z o.o. sp.k.,01-029 Warszawan ul. Dzielna 21
Cena brutto: 29101,80 PLN

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w niniejszym postępowaniu.
Informacje o Wykonawc ach wraz zę stręszczeniem ofęrt zawarto w Załącznikll nr l .

isji Przetargowej

mgr Monika

Załączniknr l
Zestawienie złożo ofert

Liczba punktów
w ustalonych

kryteriach oceny ofert

95000 pkt.
lcena - 95,00 pkt., otres gwarancj:

iękoj'ni-0pkt')

Kolejnośó ofeń
wg kryteriów

oceny

Oferta pierwsza
w kolejności

Cena brutto PLN
za realizacie
zamówienia

29 101,80

Firma (nazwa) lub nazrvisko oraz
adres Wykonawcy

TNKOM INSTRUMENTS
sp. z o.o. sp.k.
0l-029 Warszawa
ul. Dzielna 2l

Nr
oferĘ

1

Przewod niczący Komisj i Przetargowej
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