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WYBÓR OFERTY
doĘ czący wartości zamówienia

nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartoŚci kwoty 30 000 Euro

w oparciu o przepisy Art. 4, ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia29 stycznia2004r.
(Dz. U. z2018 r. poz'l986) zamówienie nie podlega ustawie.

opis funkcjonalności dla dostawy oprogfamowania (usfugi dostępowej) do przeprowadzatia
badań ankietowych przygotowany został przez Panią dr inż' Aleksandrę Koteras. ZapyIanie ofertowe
zostało umieszczone na stronie intemetowej GIG oraz tablicy ogłoszeń w dniach od 08'03.2019 r. do
18.03.2019 r.
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LOGIN Sp. z o.o.
ul. Chromika 5a
40-Ż38 Katowice

Nazwa Wykonawcy

3 475,00

Cena
netto w
PLN

805,95

Cena
netto w
Euro

4 274,25

Cena
brutto w

PLN

95 pkt.

Pkt. w
kryt.
cena

brutto

30 dni

Termin
płatności

5 pkt.

Pkt. w
kryt.

termin
platności

100 pkt.

Suma
punktów

Na ofeńowe firma:

Wyliczenia dokonano w oparciu o kurs Euro = 4,3117 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 29.0I.2004 roku publicznych (Dz. U. z
2017. poz' 1579) oraz aktów wykonawczych wydanych najej podstawie.

Nazwa: LOGIN Sp. z o.o.

Adres siedziby Wykonawcy: ul. Chromika 5a
40-Ż38 Katowice
NIP: 634-01-ZS-82L

oferującą zarealizację całości zamówienia cenę netto 3 475100 PLN /bruttoz 4Ż74rŻ5PLN.

W oparciu o przepisy Art. 6a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycztia 2004 r. (Dz. |J . z 2017 r.
poz. 1986), zgodnie zktórymwartość przedmiotowego zamówienia na dostawę oprogramowań jest mniejszaniŻ
wyraŻona w złotych równowartośó kwoty 80 000 euro i jednoczęśnie wynosi nie więcej niż 20 oń wartości
zamówięń tego rodzaju, udzielanych przezZamawiającego w skali roku. Na tej podstawie Zamawiający olaęŚlił
tryb udzielenia zamówięnia nie podlegający ustawie zgodnie z art' 4, ust. 8 w/w ustawy.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu CoalTech205l współfinansowanego z
Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali
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