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ogłoszenie o wvniku postępowania na strone internetowa GIG i tablice ogłoszeń

Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przętargu nieograniczonęgo o wartości zamówięnia
mniejszej od kwot okreŚlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 1 

' 
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 20O4r.

- Prawo zamowiefi publicznych na przedlużenie subskrypcji dla posiadanej przez Zamawiającego licencji
Autodesk Building Design Suite Premium na okres I roku.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, ze Komisja Przetargowaprzy Głównym Instytucie Górnictwa zakoiczyła prace w dniu
l7l07l2019 r. i dokonała wyboru oferty w ramach prac, dotyczących postępowania o udzielenie zamówięnia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niŻszej niż kwoty okreŚlonę
w przepisach wydanych na podstawie art. 1l, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówiei
publicznych na przedłużenie subskrypcji dla posiadanej przez Zamawiającego licencji Autodesk Building
Design Suite Premium na okres I roku.

Prace komisji przetargowej oraz wynik postępowania zatwięrdz1ł pracownik Zamawiającego upoważniony przęz
kięrownika Zamawiającego - Pani mgr Aleksandra Mraczęk -Krzak. W postępowaniu została wybrana ofeńa' która
nie przekracza środków, jal<te Zamawiający zamierza przęzflaczyć na sfinansowanie zamówięnia, nie podlega
odrzuceniu orazuzyskała najwyŻszą liczbę punktów w ramach .vqvznaazonęgo kryterium oceny ofert:

Oferta nr I CADSOFT Tomasz Grzyb, ul. Bema 60,01-244 Warszawa
Cena brutto: 7 859,70 PLN

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w niniejszym postępowaniu.
Informacje o Wykonawc ach wraz zę stręszazęnięm ofert zawarto w Załącznlku nr l .

Przewodn Przetargowej

Wal burg

Załączniknr I
Zestawienie ofert

urg

Liczba punktów
w ustalonych

kryteriach oceny ofert

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

płatności za fakturę _ 5 pkt.)

Kolejność ofeń
wg kryteriów

oc€ny

Oferta pierwsza
w koleiności

Cena brutto PLN
za realizacje
zamówienia

7 859,70

Firma (nanva) lub nazrvisko oraz
adres Wykonawcy

CADSOFT Tomasz Grzyb
ul. Bema 60
01-244 Warszawa

Nr
oferĘ

I
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