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Fundusz Badawczy Węgla i Stali
Projekt realizowąn-)w ramach Funduszu Badańw obszarze l|ęgla i Stali (RFCS)

Zakup jest realizowany z projektu pt. ,, Produkcja niekonwencjonalnego metanu z głęboko zalegajqcych europejskich
pokładów węgla w połączonych procesa:h pozyskiwania metanu pokładów węgla (CBM) i podziemnego zgazowania węgla

(PZW) " (A kronint: MEGA Plus)

oznaczęnię Sprawy: F Z-I l 5204l Sw 1') l So

WYBOR OFERTY
dotyczący wartoŚci zamówienia

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro

w oparciu o przepisy Art. 4, ust. 8 ustawy Prawo Zamówięń Publicznych z dnia29 stycznia 2004 r
(Dz.U. z2018 r. poz. 1986) zamówięnię nie podlega ustawie.

Przędmiotęm zapytania ofertowego jest dostawa mąteriałów ogn.iotrwałycł. opis przedmiotu zamówięnia został
przygotowany przęz Zal<ład So' Zapylanie ofęrtowę zostało umięszczonę na stronię internetowej i tablicy
ogłoszeń GIG od dnia04.0'|.2019 r. do 12,07.2019 r,

W na

L|'yliczenia dokonano w oparciu o kurs Eło : 4,3I17 PLN w Rozporzqdzenitt Prezesa Rady Ministrów z dnia 28
grudnia 20l7 r., zgodnie z art. 35 ust' 3 ustawy z dnią 29 Stycznia 2004 r.- Prawo ząmówień publicznych (Dz' U. z 20l7 r
poz. l 5 7 9 i 2 0 l 8) oraz aktów wykonawc zyc h wydanych na.i ej pods taw ie.

Wyłoniono firme:

Nazwa:
Adres siędziby Wykonawcy:
NIP:

DATOM Dariusz Ciaputa
43-100 Tychy, ul. Feliksa Konecznego 1617

646-213-51-57

Dzialt

oferującą za realizację całości zamówienia cenę netto: l l 510'00 PLN /brutto i 14 l57 ,30 PLN, której ofertę
uznano za tajkorzy stniej szą.

Xlerownlk ProJektu MEGAFiłi
nr kontraktu:

TqL;,- to[;ś5!-o-
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Uwagi
Liczba

punktów
w ustalonych
kryteriach
oceny ofert

95,00 pkt.

Termin
płatnoŚci za

fakturę

14 dni
0 pkt.

Cena netto
w Euro

2 669,49

Cena netto/
brutto
w PLN

I I 510,00/

t4 157,30

Nazwa Wykonawcy

DATOM Dariusz
Ciaputa

43-100 Tychy
ul. Feliksa Konecznego

t6/7

Lp.

I

Katowice, dria 15.07.2019 r

przedstawiciela kornórki organizacyjnej GIG rngr Monika Wallenburg
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