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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w ramach zapytania ofertowego z dnia 17.07.2018 r.

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozęznatia rynku - zapyIatie ofertowę zę Strony internetowej
GIG, opublikowane od 17.07.18 r. do 27.07.18 r., prowadzonego w celu realizacji zamówienia na dostawę
licencji czasowej (12 miesięcznej) zestawu oprogramowania do obróbktzdjęć, wideo, dŹwięku i projektowania

- 1 licencja, do zamawiającego wpłynęły cztery ofeńy:

1. Corsoft, ul. Trzykrotki 6,04 - 727 Warszawa; cęna brutto; 4242,27 PLN, tęrmin płatności: do 30 dni
(punktacja: ofeńa zdobyła 98,43 puŃtów w ramach wyzrLaczonyah kryteriów oceny ofert : 93,43 pkt. - cena
brutto; 5 pkt' - termin płatności),

2. EUPoL Softwarę. ul. Palinkiewicza 3. 63 - 000 Środa Więlkopolska: cęna brutto: 4 172.16 PLN. termin
płatności: do 30 dni (ounktacia: ofęrta zdobvła 100 punktów w ramach wyznaczonych kr}rtęriów ocęn)r ofert : 95
okt. - cena brutto: 5 okt. in nłafno(c'i\

3. Restor Spółka Jawna' ul. Dworkowa 21107 A,00 - 784 Warszawa; ofęńa odrzucona: Wykonawca zaofęrował.
15 dniowy termin realizacji dostawy - jest to niezgodność z wymaganiami Zamawiającego, dot. terminu
reatizacji; wymagany tęrmin rea|izacji to: do 5 dni roboczych;

4' Rynek 13, Dorota Krzysiek, Jacęk Piasęcki, Spółka Jawna, Pl. Gen' J. Bema 2l9, 50 - 265 Wrocław; cena
brutto: 4376,34 PLN, termin płatności: do 30 dni (punktacja: oferta zdobyła 95,57 punktów w ramach
wyzrnczonych kryteriów oceny ofert '.90,57 pkt. - cena brutto; 5 pkt. - termin płatności),

Zaznaczonv Wvkonawca (podkreślenie) został wvbranv do realizacii zamówienia.

Powższa firma została wybrana do realizacji zamówięnia zuwagi na fakt:
oferta spełnia wymagania postawione w zapytaniu ofertow;lm oraz zdobyła najwyŻszą ilość punktów w ramach
wzftaozorLych kryteriów oceny ofert. Wybór w/w oferty zapewni celowe wydatkowanię środków finansowych.

Z poważatiem,

Dział Handlowy,

mgr inŻ. Marzęna Kolczyk

GŁÓWNY lNSTYTuT GóRN lcTWA Jednostka Noqńikowana nr 1453

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice
www.gig.eu

ri 32 259 20 0O

F:32259 65 33
E: gig@gig.eu


