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ogłoszenie o wyniku postepowania na strone internetowa GIG i tablice ogłoszeń

Dotyczy: postępowania przetargowego' prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warlości
zamówienia niższej niz kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia Ż004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę czasopism naukowych oraz
prasy codziennej naŻ0l9 r. dla GIG Katowice:
CzęŚć 1 _ Czasopisma naukowe
Część 2 -Prasa codzienna

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, Że Komisja Pruetargowa przy Głównym Instytucie Górnictwa zakonczyła
prace w dniu . ']:'5...llŻl20l8 r. i dokonała wyboru ofeft w ramach prac, dotyczących postępowania
o udzielenie zamówieniapublicznego' przeprowadzonego w trybie przetarganieograniczonego o wartości
niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 l, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówl,ęil publicznych na dostawę czasopism naukowych oraz prasy codziennej na
2019 r. dla GIG Katowice.

Prace komisji przetargowej oraz wynik postępowania zatwierdz1ł kierownik Zamawiającego
prof. dr hab. inż' Stanisław Prusek' W postępowaniu zostaĘ wybrane oferty, które nie przel<raczają
środków' jakie Zamawiający zamiqza przeznaczyć, na sfinansowanie zamówienia. nie podlegają
odrzuceniu orazuzyskaĘ najwyższąIiczbę punktów w ramach wyznaczonego kryterium oceny ofert:

DLA CZĘŚCI 1

Oferta nr 1 Garmond Press Sp. z o. o., ul. Lubicz3,3l-034 Kraków
Cena brutto:22 228,81 PLN

DLA CZĄŚCIŻ
Oferta nr 1 Garmond Press Sp. z o. o.o ul. Lubicz3,3l-034 Kraków
Cena brutto: 11 245000 PLN

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w niniejszym postępowaniu

Informacje o Wykonawcachwraz zę streszczęnięm ofert zavłarto w Załącznilanr l

Przewodniczący Komisji Przetargowej
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Załączniknr l

Zestawienie ofert

Liczba punktów
w ustalonych

kryteriach oceny ofert

100,00 pkt.
(cena - 95,00 pkt., tennin

platności za fakturę- 5,00 pkt.)

95,14 pkt.
(cena - 90, l4 pkt., ter:nin

platności za faktuę- 5'00 pkt.)

100,00 pkt.
(cena - 95,00 pkt., tennin

płatności za fakturę_ 5,00 pkt')

88,69 pkt.
(cena - 83,69 pkt., tennin

płatności za faktuę_ 5,00 pkt.)

Kolejność ofert
wg kryteriów

oceny

Oferta pierwsza
w

Oferta druga
w kolejności

Oferta pierwsza
w

Oferta druga
w kolejności

Cena brutto PLN
za realizacje
zamówienia

22 228,81PLN

23 426,5tPLN

11 245,00 PLN

1Ż 764,57 PLN

Firma (nanva) lub nazrvisko oraz
adres Wykonawcy

Press Sp. z o. o.

1-034 Kraków
Lubicz 3

Kielcach oddział Katowicki

siedzibą w Katowicach
l. Roździeńska 18

Sp. z o.o. Sp. k.

Prasy

Katowice

rmond Press Sp. z o. o,
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l. Roździeńska 1B

Sp. z o.o. Sp. k.
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