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WYBOR OFERTY
dotyczący wańości zamówienia

nie przekraczającej wyrażonej w złoĘch równowartości lrwoĘ 30 000 Euro

w oparciu o przepisy Art. 4, ust. 8 Ustawy Prawo Zamowień Publicznych z dniaŻ9 sĘcznia2004r
(Dz. U.2018 r. 1986t. j.).zamówienie nie podlega ustawie.

W dniach od 03.01.2019 r. do dnia ll.01.2019 r. na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń
Głównego Inst5rtutu Górnictwa zostało umieszczone zapytanie ofeńowe doĘczące: przedłużenia o
rok licencji oprogramowania do analiz staĘsĘcznych.

Na zapytanię ofertowe odpowiedziała następuj ąca ftrma:

Uwag
i

Suma

1Q0 pkt.

Pkt.w
krył'

Terrnin
platności

5 pla.

Termin
płatności

30 dni

Plit. w
kryt.
cena

brutto

Cena
brutto w

PLN

14 560,74

Cena
netto w
Euro

2 745,55

Cena
netto w
PLN

11 838,00

Nazwa Wykonawcy

LOGIN Sp. z o.o.
ul. Chromika 5a
40-238 Katowice

Lp.

1

Wyliczenia dokonano w oparciu o kurs Euro : 4,3ll7 PLN ogłoszony w Rozporządzęniu Pręzesa Rady Ministrów z dnia
29.12.2017 r., zgodnie z art.35, ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku publicznych (Dz' U. z
2017.poz. 1579) oraz aktów wykonawczych wydanych najej podstawie.

Na

Nazwa: LOGIN Sp. z o.o.

Adręs siedziby Wykonawcy: ul. Chromika 5a
40-238 Katowice
NIP: 634-01-25-8Ż1

oferującą za realizację całości zamówienia cenę netto 11 838'00 PLN /brutto: 14 5ó0'74 PLN'
której ofertę uznano za najkorzystniej szą.

W oparciu o przepisy Art. 6a Ustawy Prawo Zamowięń Publicznych z dniaŻ9 sĘcznia2004 r. (Dz. U.
2018 r. 1986 t' j')' zgodnie z ktorym wartośó przedmiotowego Zamówienia na dostawę
oprogramowania jest mniejsza niŻ Wrażona w z}otych równowartośó kwoty 80 000 euro i
jednocześnie wynosi nie więcej niż 20 %o wartości zamowięn tego rodzaju, udzielanych przez
Zamawiającego w skali roku. Na tej podstawie Zamawiający określił Ęb udzielenia zamówienia nie
podlegający ustawie zgodnie z art' 4, ust. 8 w/w ustawy.
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podpis przedstawiciela komórkI
realizującej zamÓwienie publiczne

Katowice, dnia 14.01.2019 r.
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przedstawiciela komórki organizacyjnej GIG

Kierownik Działu
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