
 

 

 Katowice,  28.08.2017 r. 

 

Dotyczy:   Wyboru oferty na zaprojektowanie oraz wykonanie 2 szt. plakatu w ramach realizacji  

projektu pn.: „Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii 

rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia” współfinansowanego z środków 

Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr POIR.04.01.02-00-0093/16. 

 

Stosowne zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Głównego Instytutu 

Górnictwa (www.gig.eu) dnia  11 sierpnia 2017 r. w zakładce przetargi/zapytania ofertowe 

(http://gig.eu/pl/przetargi/zapytania-ofertowe). W tym samym dniu zostało wysłane e-mailem 

zaproszenie do złożenia oferty do 5 potencjalnych Wykonawców 

Oferty można było składać w terminie do 25 sierpnia 2017 roku, do godziny 12:00.  

Decydowała data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

Na przedmiotowe zapytanie zostały złożone 3 oferty. 

 

Po porównaniu wszystkich otrzymanych ofert dokonano wyboru firmy EVER GROUP Sp. z o.o. 

mieszczącej się przy ul. Wolności 40/25 w Chorzowie, gdyż oferta ta spełnia postawione w zapytaniu 

wymagania, jest najkorzystniejsza ekonomicznie oraz zapewnia, iż wydatki poniesione z tytułu zakupu 

będą dokonane w sposób celowy i oszczędny.  

Parametry dotyczące wybranej oferty: 

- cena: 255,00 zł netto,  313,65,62 zł brutto 

- do oferty dołączono graficzną koncepcję projektu, która jest zgodna z zasadami promocji oznakowania 

projektów finansowanych w ramach POIR 

- liczba zdobytych punktów: 100,00 pkt. 

 

Zespół dokonujący czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

oferty dokonał wyboru oferty, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu 

zamówienia i zdobyła największą ilość punktów. Wydatek związany z zamówieniem zostanie 

poniesiony w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów.  



 
 
 

 

Wybór oferty został dokonany z zachowaniem uczciwej konkurencji, efektywności, jawności 

i przejrzystości oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego 

jako brak bezstronności i obiektywności. 

Osoba do kontaktu: 

Anna Biegańska, tel. 032 259 24 45, e-mail: abieganska@gig.katowice.pl 

mailto:abieganska@gig.katowice.pl

