
Nr sprawy: FZ - 115172/SK/19/BW Katowice, dn.06106/2019 r

ogłoszenie o wvniku postepowania na stronę internetową GIG i tablice ogloszeń

Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. ll , ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r '

- Prawo zamówięń publicznych na udostępnienie systemu do wdrożenia i prowadzenia strony Biuletynu
Informacji Publicznej wraz udzieleniem licencji na korzystanie z systemu.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy' ze Komisja Przetargowa przy Głowtym Instytucie Górnictwa zakoilczyła prace w dniu
0610612019r. i dokonała wyboru oferty w ramach prac, dotyczących postępowania o udzięlęnie zamówienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonęgo o waftości niŻszej niż kwoty okręślone
w przepisach wydanych na podstawie art. ||, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówtęń
publicznych na udostępnienie systemu do wdrożenia i prowadzenia strony Biuletynu Informacji Publicznej
wraz udzieleniem licencji na korzystanie z systemu.

Prace komisji przetargowe1 oraz wynik postępowania zat:więrdzlł kierownik Zamawiającego - prof' dr hab. lttŻ.
Stanisław Prusęk. W postępowaniu została wybrana oferta, która nie przekracza środków, jakie Zamavłiający
zamięrza przeznaczyć na sfinansowanię zamówienia, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyŻszą |iczbę
punktów w ramach Wztaczonęgo kryterium oceny ofert:

Oferta nr 3 LOGONET Sp. z o.o., ul. ks. M. Piotrowskiego 7-9, 85-098 Bydgoszcz
Cena brutto: 19 938,30 PLN

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systęmu zakupów w niniejszym postępowaniu.
Informacje o Wykonawc ach wraz ze stręszczętlięm ofert zawarto w Załączntku nr 7 .
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Zestawienie ofert
Załączniknr 1
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Przewodniczący Komisji I rzetasgow ej

'-'b:Lct'^nr"mgr inXTfi arzena kolczyk

Przewod n iczący Kom isj i Pyzptargowej

mgrinż. ,M#"h\-ru

Liczba punktów
w ustalonych

kryteriach oceny ofert

99,70 pkt.
(cena - 94,70 pkt., tennin

płatnoŚci za faktuĘ _ 5 pkt.)

42,55 pkt.
(cena - 37,55 pkt., tennin

platności za faktuĘ _ 5 pkt')

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

platności Za faktuĘ _ 5 pkt.)

Kolejnośó ofert
wg kryteriów

oceny

Oferla druga
w kolejności

ofęrtatrzecia
w kolejności

Oferta pierwsza
w kolejności

Cena brutto PLN
za realizacje
zamówienia

20 000,00

50 430,00

19 938,30

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy

PRO MULTIMEDIA PATRYK
FILIPEK
ul. Szkolna 2i18
tl-250 Czeladź
VIADKOM Spółka Akcyjna
Ąl. Zwycięstwa 96/98
91-451 Gdynia
LOGONET Sp. z o.o.
ul. Ks. M. Piotrowskiego 7-9
35-098 Bydgoszcz
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