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INFORMACJAZ OTWARCIA OFERT UMIESZCZANA NA STRONIE
INTERNETOWEJ GIG

Nr sprawy: FZ - 115369/SM0/BW

Katowice, dn.

27 .05 .Ż0Ż0r

DoĘczy: postępowania przetargowego' prowadzonego w trybie przetargl

nieograniczonego
podstawie
przepisach
na
ań. l l
wydanych
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w
'
_
ust. B ustawy z dnia Ż9 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na udostępnienie w sieci

internetowej (on - line) oprogramowania służącegodo analizowania
konkurencji w całej gamie wskaźników.

i

oceny wartości działańt

W dniu

27.05.Ż0Ż0r. w Głównym Instytucie Górnictwa,w Dziale Handlowym,
otwarto oferty do w/w postępowania przetargowego. Zgodttie z arl. 86, ust.

29 stycznia

2004r.

-

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

z

o godzinie 10:45
5 ustawy z dnia

20I9r' poz.I843), Zamawiający

informuje:
7. Zamawiający ptzeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę brutto: 11 562'00

PLN.

przedmiotowym postępowaniu wpĘnęła 1 ofęrta. Pełna informacja dotycząca danych
Wykonawców oraz zaoferowanych cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz
warunków płatnościznajillją się w zestawieniu tabelarycznymponiżej.

2. W

oryginĄ

dokumentacji przetargowej są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
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Przew

o

dnic zqca Ko misj i Prze tar gow ej

ą ltzu0pu

mgr Monika

str. I

GŁÓ*f,łY ii]sTYl'UT Gut<tltc l wR

Nr sprawy: FZ - Il5369lSK/20lBW

4CI-t

F|

GwarkÓw

66

1

KATOWTCE

Pieczęć Zamawiajqcego

ZBIDRICZE. ZE STAWIENIE oFERT

ZŁożo|[YcH

w postępowaniu o udzielenie zam wienia publicznego prowadzonym w trybie przętargo nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dtia29 sĘcznlaŻ}} r. - Prawo zam więil publicznych na udostępnienie w sieci internetowej
(on - line) oprogramowania służącegodo analizowania i oceny wartości działa konkurencji w całej gamie wskaźnik w.
Firma (nanva)
lub imię i nazwisko
oraz adres wykonawcy

Nr

oferty

soFTBooKs s.c. Grażyna G

I

Fabian Sojka
ul. Pszona 3/69
31-462 Krak w
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rska - Janik,
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Termin
wykonania

Okres
gwarancji/rękojmi

Warunki

Zgodnie
zSIIIVZ

Do 30 dni od daĘ
dostarczenia do GIG
prawidłowo lvystawionej
faktury

Zgodnie
10 405,80
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Cena oferĘ brutto
/PLN/

zSIllVZ

Jł,dS-, ilcĄOt

płatności
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(data i podpis kierownika zamawiającego lub
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