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WYBOR OFERTY
dotyczący wartości zamówienia

nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoĘ 30 000 Euro

w oparciu o przepisy Art. 4, ust. 8 Ustawy Prawo Zamowięil Publicznych z dniaŻ9 styczniaŻ004r
(Dz. U. z Ż018 r. poz.1986) zamówienie nie podlega ustawie.

opis funkcjonalności dla dostawy oprogramowania do ana7izy i obróbki danych przygotowany
został przez Zal<ład SM. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej GIG oraz
tablicy ogłoszeń w dniach od 03.01 .2019 r. do 16'01 .2019 r.

Na zaplanie ofertowe odpowiedziała następująca firma:

Suma
punktów

100 pkt.

Pkt. w
kryt.

termin
płatności

5 pkr

Termin
płatności

14 dni

Pkt. w
kryt.
cena

brutto

95 pkt.

Cena
brutto w

PLN

739r,01

Cena
netto w
Euro

1393,65

Cena
netto w
PLN

6 009,00

Nazwa Wykonawcy

GAMBIT - Centrum
Oprogramowania i
Szkoleń Sp. z o.o.

Al. Pokoju nr 29 B
lok.22-24,31-564

Kraków

L
p.

I

Uwagi

Wyliczenia dokonano w oparciu o kurs Euro = 4,3117 PLN ogłoszony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
29.12.2017 r., zgodnie z aft. 35, ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.0l.2004 roku publicznych (Dz. U. z
2017 . poz' 1579) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Na podstawie złozonych ofert jako korz)zstnieiszą dla Zamawiającego wyłoniono firmę:

Nazwa:
Adres siedziby Wykonawcy:

podpis przedstawiciela kornór'ki
realizującej zarnówienie publiczne

podpis przyszłego uŻy.tkownika'
pzedstawiciela kornór'ki organizacyjnej GIG

GAMBIT - Centrum oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o.
Al. Pokoju nr29Blok 2Ż-24,31-564 Kraków
NIP- ó75-12-52-366

oferującą za rea|izację całości zamówienia cenę netto 6 009'00 PLN /brutto: 7 391o07 PLN.

W oparciu o przepisy Art. 6a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 t. (Dz' U ' z 201,'7 r.

poz. 1986), zgodnie zktórym wartość przedmiotowego zamówienia na dostawę oprogramowań jest mniejszaniŻ
wyraŻota w złotych równowartoŚć kwoty 80 000 euro i jednocześnie wynosi nie więcej niŻ 20 oń wartości
zamówięń tego rodzaju' udzielanyclr ptzez Zamawiającego w skali roku. Na tej podstawie Zamawiający okręślił
tryb udzielenia zamówienia nie podlegający ustawie zgodnie z art. 4, ust. 8 ilw ustawy.

Katowice, dńa 2l.0l .2019 r

Kier'ownik Działu
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