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Zakup będzie realizowany z następujqcych źródeł finansowania;

E ff"t***

Fundusz Badawczy WęgIa i Stu{i
Pro.jekt realizowcny w ramaclt Futttluszu Badańw obszarze Węgla i Stali (RFCS)

l. Prodttkcja nielrcnwencjotlalnego metanu z głęboko zalegajqcych europejskich pokładów węgla w połqczonych
procesach pozyskiwanią metanu pokładów węgla (CBM) i podziemnego zgazowania węgla (PZLtl)

(Akronim; MEGAPIUs)
2. opracowanie i denlonstracja technologii hydro-otworowej dla poprawy konkurencyjności ek'sploatacii węgla

brtłnatnego na świecie i ograniczenia jej wpływu na środowisko (Ah'onim: HydroCoAL Plus)
3' lub innych źródełfinansowania w zależności od potrzeb Zanawiajqcego'

Nr sprawy: FZ - ll520l/SK/I9/SO Katowice, dn. 31107 12019 r

ogłoszenie o wyniku postepowania na strone internetową GIG i tablice ogloszeń

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoŚci niŻszej niz kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówięń
publicznych na dostawę materiałów laboratoryj nych i eksploatacyjnych:
Część 1 - Materialy eksploatacyjne do prób eksperymentalnych
Część2 - Materiały laboratoryjne
Część 3 - Rurki sorpcyjne

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że KomisjaPrzetatgowaprzy Głównvm Instytucie Górnictwa zakończyła prace w dniu
31l07l2019r' i dokonała wyboru ofęrt w ramach prac, dotyczących postępowania o udzielenie zamowienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej niz kwoty okreŚlone
w przepisach wydanych na podstawie ar1. ll, ust. 8 ustawy z dnla 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych na dostawę materiałów laboratoryjnych i eksploatacyjnych.

Pracę komisji przetargowej oraz wynik postępowania zatwięrdzlł kięrownik Zamawiającego
prof. dr hab. inŻ. Stanisław Prusęk. W postępowaniu zostały wybrane oferty, którę nię przekaczają Środków, jakie
Zamawiający zamięrza przęZnaczyc na sfinansowanię zamowienia, nie podlegają odrzuceniu oraz uzyskały
la1wyŻszą liczbę punktów w ramach wyznaazonęgo kryterium oceny ofert:

DLA CZĘŚCI l
Oferta nr 2 ZUHP ELETRON Rafal Cebula,43-190 Mikolów, ul. Wspólna l
cena brutto: 73 891,52 PLN

DLA CZĘSCI 2
oferta nr 1 WITKO Sp. z o.o., 92-332 Łódź, Al. Piłsudskiego l43
cena brutto: 12 056,40 PLN

Informac_ia o unieważnieniu postępowania na część 3:

Na część 3 postępowania nie wplynęła do Zamawiającego żadna oferta przed upływem terminu skladania
ofert. Biorąc pod uwagę powyższe' Zamawiający unieważnia część 3 postępowania na podstawie art. 93
ust. l pkt. l ustawy PZP:. ,,Zaruawiujqcy u.nieważnia postępowttttie o udzi.elenie zamówienia, jeżeli nie złożotto
żad n ej ofe rty n iep o dle g gj qc ej o d rzu c en iu ".



Zamawiający nię ustanowił dynamicznego Systęmu zakupów w niniejszym postępowaniu.

Informacje o Wykonawc ach wraz zę stręszczęniem ofert zawarto w Załączn}ku w 7 '

Przewodn

Załączniknr 1
Zestawienie ofert

Przewodniczący NJT

isji

burg
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Liczba punktów
w ustalonych

kryteriach oceny ofert

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

płatności za fakturę_ 0 pkt.)

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

płatności za fakturę_ 5 pkt.)

Kolejność ofert
wg kryteriów

oceny

Oferta pierwsza
w kolejności

Oferta pierwsza
w

Cena brutto PLN
za realizacje
zamówienia

73 891,52 PLN

l2 056,40 PLN

F'irma (nanva) lub nazrvisko oraz
adres Wykonawcy

ELETRON Rafał Cebula

Wspólna l
190 Mikołów

Sp. z o.o.
Łódź

Piłsud 143

Nr
oferĘ

CzĘŚC 1

.,

CZĘŚC 2

CZĄŚC 3
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