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INFORMACJAZ OTWARCIA OFERT AMTESZCZANA NA
STRONIE INTERNETOWEJ GIG

FZ -UslBglMKO/l9
Dotyczy.: postępowania przetargowego, prowadzonego

w trybie

przetargtl nieograniczonego
o wartości zamówienia przetłaczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 1'
ust. 8 Ustawy z driaŻ9 styczniaŻ004 r. Prawo Zamówień Publicznych na ,,rPrzetarg nieograniczony
na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu InformaĘcznego klasy ERP w Głównym
Instytucie Górnictwa wrazze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju''.

W dniu 30.10.2019 r. w Głównym Instytucie Górnictwa, w Dziale Handlowyn, o godzinie 12:00
otwarto ofertę do w/w postępowania przetargowego' Zgodnie z art. 86, ust. 5 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. z Ż0I8 r', poz. 1986 ) Prawo Zamowięń Publicznych, Zamawiający
informuje:

I. Zamavłiający przęZnaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę 2 800 000'00 PLN
brutto.
2.W przedmiotowym postępowaniu wpĘnęły 2 oferty, w

tym jedna oferta wpĘnęłapo wyznaczonym

terrninie na składanie ofert.

Pełna infornracja' dotycząca Wykonawców oTaZ zaoferowanych cen, terminów wykonania
zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatnościznajdują się w zestawięniu tabelarycznym
ponizej.

oryginaĘ dokumentacjiptzetargowej

są do wglądu w siedzibie Zamauliającego.

Z poważaniem,

Przew odn i czqcy Komisj i P rzetar gow ej

futt^llall

mgr Monika
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Certyfikowany Zintegrowany System Zarządzanla
spełnia urymagania norm: PN_EN lso 900'l :201 5-10
PN-N-I8001;2004, PN-EN ISO 14001:2015-09
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ZBIORC ZE ZE$TAWIENIE OFERT ZŁ0ZoNYCH

w postępowaniu o udzielenie zam wienia publiczrrego prowadzonym w trybie przetargn nieograniczonego
o wartościwiększej niż kwoty okręślone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dniaŻ9 styczriaŻ004 r. - Prawo zam wieri publicznych na:

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informafycznego klasy ERP w Gł wnym InsĘtucie
G rnictwa wraz z świadczeniem Serwisu lJtrzymaniowego i Usług Rozwoju.
Nr

oferty

Firma

( nazwa )

lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

SIMPLE S.A.

1

ul. Bronisław a Czecha

04-555 \ilarszawa

(podpis osoby

49 l 51

protok ł)

Cena oferĘ brutto

do kwoty
4 063 920,00

PLN

Termin
dostawy

zgodrie z

SIWZ

Warunki
Platności

zgodrie z

SIWZ

Okres gwarancji na
urządzenie

zgodnie

zSIWZ

Okres gwarancji i

rękojmi na elementy
mechaniczne

zgodnie

zSIWZ

Okres gwarancji
elektryczne/
elektroniczne

zgodnie

zSIWZ

Ao.tg,k!fl, noll.u^tro
(

data

i

rękojmi na elementy

i podpis kierownika =amawiajqcego
lub osoby upoważnionej )

