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Fundusz Badawczy Węgla i Stali
Projekt realizowanyw ramąch Funduszu Badańw obszarze l|ęgla i Stali (RFCS)

Zakupjest realizowany z projektu pt. ,, Produkcja niekonwencjonalnego metanu z głęboko zalegajqcych europejskich
pokładów węgla

w połączonych procesach pozyskiwania metanu pokładów węgla (CBM) i podziemnego zgazowania węgla (PZł'II)''
(Akronim: MEGAPIUs)

Oznaczenie sprawy: FZ-I I 5 I 49 I SK/l 9/SO

WYBOR OFERTY
doĘczący wańości zamówienia

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości lnvoĘ 30 000 Euro

w oparciu o przepisy Art. 4, ust. 8 ustawy Prawo Zamowięń Publicznych z dnia29 stycznia2004 r
(Dz' U . z Ż018 r. poz. 1 986) zamówienie nie podlega ustawie.

Przedmiotem zapfiania ofertowego jest dostawa tlenu technicznego dla Zakładu So - Laboratorium
Instalacji Doświadczalnych w Mikołowie' ZapyIanie ofertowe zostało umieszczone na stronię
internetowej i tablicy ogłoszeń GIG od dnia 14.0Ż.2019 r. do 2Ż.0Ż.2019 r.

W na

Wyliczenia dokonano w oparciu o kurs Euro : 4,3I17 PLN ogłoszonyw Rozporzqdzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28
grudnia 20]7 r., zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnią 29 stycznia 2004 r'- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r'
poz' l 579 i 20 l8) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie'

Wvłoniono firme:

Nazwa:
Adres siedziby Wykonawcy:
NIP:

Linde Gaz Polska $p. z o.o.
ul. prof. Michała Zyczkowskiego I7' 31-864 Kraków
677 -00 -67 -397

oferującą Zarealizację całości zamówienia cenę n€tto: 14 63I,20 PLN /brutto: 17 996o37 PLN'
której ofertę uznano za najkorzystniej szą.
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UwagiLiczba punktów
w ustalonych
kryteriach
oceny ofert

100000 pkt.

Termin
płatności

za fakturę

30 dni

Cena netto
w Euro

3 393,37

Cena netto/

brutto
w PLN

l4 631,20/

t7 996,37

Nanva Wykonawcy

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
ul. prof. Michała
Życzkowskiego 17

31-864 Kraków
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