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Dotyczy: postępowania przętargowego' prowadzonęgo w trybię ptzętargv nieograniczonego o wartości Zamówienia

mnie;s"ei la mot okreŚionych w przepisach wydanych na podstawię art. 1l, ust. 8 ustawy z dnia29 stycznia2004r.

- prńo łamówień publicznych na dostawę pieca do anilacji detektorów termoluminescencyjnych.
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Katowice, dn. 13/08/2019 r.

Przewodniczący Komisj i

,ł

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, ze Komisja Przetargowa przy Głównym Instytucie Gómictwa zakoilczyła prace w dniu

l3lO8l2O19r. i dokonała wyboru oierty w ramach prac, dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, przeprowadzoń"go lv tryiie przetargu nieograniczonego o wańoŚci niŻszej niż kwoty okęślone

w przepióch_wyóanych na p-odsta-ie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych na dostawę pieca do anilacji detektorów termoluminescencyjnych.

Prace komisji przetargowej oraz wynik postępowania zatwierdził kierownik Zamawiającego

prof. dr hab. inŻ. śtanisłŃ Prusek. W postępowaniu została wybrana oferta, która nie przekacza Środków, jakie

Żamawiający zamięrzaprzeztaczyć.'u 
'fi.'unśo-anię 

zamówięnia, nie podlega odrzuceniu orazuzyskałanajwyŻszą

liczbę punktów w ramach wzrraczonęgo kryterium oceny ofert:

Oferta nr t CANBERRA PACKARD sp. z o.o., ul. Królowej Marysieńki 24B,02-954 Warszawa

Cena brutto: 72 201'00 PLN

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w niniejszym postępowaniu.

Informacje ó wykonu-. achwraz zę stręszczęniem ofert zavłarto w ZałącznIkunr 1'

fr;tm
Zalączniknr 1

urg

Przewodn Komisji Przetargowej

burg

Zestawienie ofert

Liczba punktów
w ustalonych kryteriach

ocenY ofert

100,00 pkt.
icena - 95,00 pkt., okres gwarancjr

irękojrni_5pkt.)

Kolejność ofert
wg kryteriów

oc€ny

Oferta pierwsza
w kolejności

Cena brutto PLN za
realizacje

zamówienia

72 201,00

(nazwa) lub nazwisko oraz a
WykonawcY

CANBERRA PACKARD sP. z o.o.

ul. Królowej Marysieńki 24 B
02-954 Warszawa
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