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ogłoszenie o wvniku postepowania na strone internetowa GIG i tablicę ogloszeń

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargv nieograniczonego o wartości niŻszej niz kwoty okręślonę

1al p.""pl'u.t' *yauny.ń na podstawie art. 11, ust' 8 ustawy z dnia 29 stycznia Ż004 r. - Prawo zamówień

p,'blicznych na zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego oraz aktualizacji dla posiadanych przez

Zamawiającego 3 licencji oprogramowania do oceny cyklu życia produktu na okres jednego roku.

Szanowni Państwo,

U_prze.imię zawiadamiamy, że Komisj aPrzetargowa przy Głównym Instytucie Górnictwa zakończyła prace w dniu

.{}..jrli2018 r. i dokonała wyboru oferty w ramach prac, dotyczących postępowania o udzielęnie zamówięnia

publicznego, przeprowadzon€go w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niŻszej niz kwoty okręślonę

w przepióch'wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dtia 29 stycznla 2004 r. - Prawo zamówięh

pubtlc"nych na zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego oraz aktualizacji dla posiadanych przez

żamawiającego 3 licencji oprogramowania do oceny cyklu życia produktu na okres jednego roku.

Pracę komisji przetargowej oraz wynik postępowania zatwięrdztł kierownik Zamauliającego

Prof. dr hab. inz. Stanisław Prusek. W postępowaniu została wybrana oferta, która tie przekacza środków, jakie

Zanawtający zamięrza ptzeznaczyć na sfinansowanię zamówięnia, nie podlega odrzucęniu oraz uzyskała tajwyŻszą

liczbę punktów w ramach wznaazorręgo kryterium oceny ofert:

Oferta nr 1 SoFTBooKS S.C. Grażyna Górska - Janik, Fabian Sojka, ul. Pszona 3/69'3l-462 Kraków

Cena brutto:23 0ll'06 PLN

Zamawiający nię ustanowił dynamicznego Systemu zakupów w niniejszym postępowaniu.

Informacje o Wykonawc ach wraz ze stręszęzęnięm ofęrt zawalto w Załączniku rr I .

Przewodniczący Komisji Przetargowej

m rg

Zakup będzie realizowany z różnych źródeł.finansowania, w Ęm z projektów krajowych', w zależności od
Zamawiaiqcego:

Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych,

o niskim y,pływie na środowisko w całym cyklu życia (akronim: AgroFolReco) - Pro.iekt współfinansowany

z Europeisi,kiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w rąmąch Programu operacyjn.ego Inteligentny Rozwój,

tata zbił-zor0, Priołytet 4. ,,żwięt<sżenie potencjału nau.kowo-badawczego'', Działanie 4.I. ,,Bądanią
naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.I.2 ,,Regional'ne agendy naukowo-badąwcze''.
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Program operacyjny Inteligentny Rozwój 20I4'2020 / NCBR
Nr pro.iektu:
P O I R. 04.0 L02 -00-009 3/ I 6

2. Program wsparcia kosztów utrzymania infrastruktu.ty badawczej ,,Pąndą 2''- projekt realizowany

w ramach progranxu NCBiR.
3. ,,(Jtrzymanie infrastruktuły badawczej w Ząkładzie ochrony Wód'' - dotacja podmiotowa MNiSl'}I/ na

u tr zy man ie p o t e n cj ału b adaw cz e go.
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Załączniknr I

Zestawienie ofert

Przewodniczący Komisji Przetargowej

w ,g

98'81 Pkt.
(cena - 93,8 I Pkt., tennin

płatności za faktuĘ _ 5 pkt.)

100'00 Pkt.
(cena - 95,00 Pkt., tennin

płatności za faknrrę _ 5 pkt.)

Liczba punktów
w ustalonYch

kryteriach oceny ofert

Oferta druga
w kolejności

Oferta pierwsza
w kolejnoŚci

Kolejność ofeń
wg kryteriów

oceny

23 011,06 PLN

23 302,35 PLN

Cena brutto PLN
za realizacie
zamówienia

. Anton, A. CzaPski'
Rostropowiczo
Dworkowa Żl|07a,

R Spółka Jawnao

784 Warszawa

bian Sojka, ul. Pszona 3/69'

s.c.
Górska _ Janik'

1-462 Kraków

Firma (nazwa) lub nazrvisko oraz
adres WYkonawcy

1

I

Nr
oferty
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