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ogłoszenie o wvniku postepowania na strone internetowa GIG i tablicę ogloszeń

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonęgo o wartości tiższej niz kwoty okeślone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 styczria 2004 r. - Prawo zamówiętl
publicznych na dosta wę w zmacniacza po m ia rowego.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamjamy, ze Komisja Przetargowa przy Głównym Instytucie Górnictwa zakoiczyła prace w dniu
0l/10l20l8 r. i dokonała wyboru oferty w ramach prac, dotyczących postępowania o udzielenie zamówięnia
publicznego, ptzeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niŻszej niż kwoty okęślonę
w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówięń
publicznych na dostawę w zmacn|acza po m ia rowego.

Prace komisji przetargowej oraz wynik postępowania zatwięrdził pracownik, któręmu kięrownik Zamawiającego
powierzył wykonanię zasttzeŻonych dla siębie cą'nności - Pani mgr Alęksandra Mraczek - Krzak.
W postępowaniu została wybrana oferta, która tie ptzeWacza środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sflnansowanię zamówienia, nie podlega odrzucęniu oraz uzyskała najwyŻszą liczbę punktów w ramach
wyznaczorLego kryterium oceny ofert:

oferta nr 1 ENVIBRA Sp. z o.o., ul. Koperkowa 35al2,6Ż-064 Plewiska
Cena brutto: Cena brutto: 15 320,27 Euro

Zamavłiający nie ustanowił dynamicznego Systęmu zakupów w niniejszym postępowaniu.

Informacje o Wykonawc ach wraz Zę sttęszczetięm ofert zawarto w ZałączniLll nr 1 .

Przewod isji Przetargowej

mgr

Załączniknr 1
Zestawienie h ofert

*Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z cenq wyrażoną w każdej walucie mieszczqcej się w tabeli NBP,
w tym również w złoĘch polskich (PLN). Dla porównania ofert Zamawiający przeliczy cenę każdej oferĘ wyrażonq w walucie
innej niż polska stosując średni kurs NBP z dnia ukązania się ogłoszenia w BiuleĘnie Ząmówień Publicznych. Wyliczenia
dokonanow oparciu o kurs Euroz dnią 20l8-09-13wgTabelanr 178/A/NBP/20]8; l Euło= 4,3I26.

Przewodniczący

Liczba punktów
w ustalonych

kryteriach oceny ofert

95,00 pkt.
(cena - 95,00 pkt., okres

gwarancji i rykojmi - 0 pkt.)

Kolejność ofert
wg kryteriów

oc€ny

Oferta pierwsza
w kolejnoŚci

Cena brutto PLN
za realizacje
zamówienia

15 320,27 Euro
6ó 070'19 PLN*

Firma (nanva) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy

ENVIBRA Sp. z o.o.
ul. Koperkowa35a/2
62-064 Plewiska

Nr
oferĘ

I

mgr w


