
Zakup będzie realizowany w ramach pracy statutowej pt. ,, Budowa prototypu stąnowiską do bądań
wy buc how oś c i a er o z o l i z o pr a c ow ani em pr o de cury b a d aw cz ej "
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WYBOR OFERTY
doĘczący wartości zamówienia

nieprzekraczającej łvyrażonej w złotych równowartości kwoĘ 30 000 Euro

w oparciu o przepisy Axt.4, ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia29 styczniaŻ004 r
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zamówienie nie podlega ustawie.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa pompy wysokociśnieniowej. opis przedmibtu
zamówienia zostaŁ przygotowany przezZakład KD-2 GIG (Pana mgr inż. Adriana Tomana -przyszĘ
Użytkownik). Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie intemetowej i tablicy ogłoszeń GIG
od dnia 13.03.2019 r. do 21.03.2019 r.

W na

*Wyliczeniadokonanowoparciuokurseurozdnia20l9-03-2lwgTabelanr057/A/NBP/2019; I EUR-4,2870PLN
**Iilyliczenia dokonanow oparciu o kurs Euro:4,3117 PLN ogłoszonyw Rozporzqdzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
28 grudnia 20I7 r., zgodnie z art. 35 ust. j ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz' U. z 20l7 r.

poz. l579 i 2018) oraz aktów wykonawczychwydanych najej podstawie.

Wvłoniono firme:

oferującą Zarea|izację całości zamówienia cenę netto: Ż230,00 Euro /brutto|Ż742,90 Euro, której
ofertę uznano za najkorzy stniej szą.

Nazwa:
Adres siedziby Wykonawcy:
NIP:

ENVITEST J. Pacholski Sp. Jawna
ul. Słoneczn a Ż8, P alędzie, 6Ż-07 0 Dopiewo
777 _315_69 -7Ż

-a--

przy szł e go użytkownika Kierownik Działu
mgr Monika Wallenburg

UwagiLiczba punktów
w ustalonych
kryteriach
oceny ofert

95,00 pkt.

Okres
gwarancji
i rękojmi

12 m-cy
0 pkt.

Cena netto
w Euro**

2 217,22

Cena netto/
brutto

w PLN*

9 560,01 PLN/
11 758,81 PLN

(2 230,00 €]
2742,90 C)

Nazwa Wykonawcy

ENVITEST J. Pacholski
Sp. Jawna

ul. Słoneczna 28
Palędzie' 62-07 0 Dopiewo

Lp.

1

Katowice, dnia 25.03.2019 r.
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