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ogłoszenie o wvniku postępowania na stronę internetowa GIG i tablice ogłoszeń

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przętargv nieograniczonęgo o wartoŚci niŻszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dńa 29 stycznia 2004 r' - Prawo zamówień
publicznych na dostawę różnego rodzaju papieru na potrzeby GIG na okres jednego roku.

Szanowni Państwo,

I{n1zejmie zawiadamiamy, ze KomisjaPrzetargowa przy Głównym Instytucie Górnictwa zakończyła prace w dniu
.ł.Y..,l|2l20l8 r. i dokonała wyboru oferty w ramach prac, dotyczących postępowania o udzielenię zamówięnia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczon€go o wartości niższej niż kwoty okręślone
w przepisach wydanych na podstawie art. ll, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych na dostawę różnego rodzaju papieru na potrzeby GIG na okres jednego roku.

Pracę komisji przetargowej oraz wynik postępowania zatwięrdził kięrownik Zamavłiającego
Prof. dr hab. inŻ. Stanisław Prusęk. W postępowaniu została wybrana oferta, która nie przeI<racza środków, jakie
Zamawiający zamięrzaprzeznaczyć na sfinansowanię zamówienia, nie podlega odrzucęniu orazuzyskałanajwyŻszą
liczbę puŃtów w ramach Wznaczonęgo kryerium oceny ofert:

oferta nr 1 PHU VEcToR Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bielska 29, 40-749 Katowice
Cena bruttoz 162 322,49 PLN

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego Systęmu zakupów w niniejszym postępowaniu.
Informacje o Wykonawc ach wraz zę stręszczęniem ofert zawarto w Załączniku nr l .
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Liczba punktów
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100,00 pkt.
(cena - 95,00 pkt., tennin

płatności za faktury - 5 pkt.)
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Kolejność ofert
wg kryteriów

Pceny

Cena brutto PLN
za realizacje
zamówienia

162322,49 PLN

Firma (nazrva) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy

PHU vECToR Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Bielska 29
40-749 Katowice
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