
Usluga druku wraz z uslugami towarzysz4cymi dla potrzeb urzgd6w g6rniczych
wraz z dostaw4 przedmiotu zam6lvienia do siedziby zamawiaj4cego

otwarcie ofert: 20.09.2019 r.
godzina 10.30

Przedmiot zam6wienia - uslLlga druku wraz z uslugami towarzysz4cymi dla potrzeb urzgd6w
g6rniczych wraz z dostaw4 przedmiotu zam6wienia do siedziby zamawiaj4cego,
BAG/O8/2018/PN.

Kwota, jaf<4 zamawiaj4cy zamierza przeznaczy (. na slinansowanie zam6wienia:

czESi I zam6wiema: 78 246,00 zI

czg36 II zam6wi enia'. 48 604,00 zI

Termin wykonania zam6wienia:

Przedniot zam6wienia bgdzie lealizowany sukcesywnie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia
31 grudnia 2020 r., jednak nie dluZe1 niz do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenra
umownego brutto.

Warunki platno5ci:

Zaplata wynagrodzenia za kaZd4 partig zam6wionycl.r r-naterial6w nastqpi w terminie 2l dr-ri

od dnia otzymania przez Zamawiaj qcego (WyZszy Urz4d G6rniczy) prawidlowo
wystawionej oraz zgodnej z zam6wieniem i laktycznie wykonanym Swiadczeniem faktuly
VAT. Podstawq do wystawienia i zaplaty faktury VAT bgdzie potwierdzenie odbioru.
Wynagrodzenie bgdzie platne pl'zelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze
Y AT. Za dzreh zaplaty uwazany bgdzie dzieri obci4Zenia rachunkr: Zamawiaj4cego.

Okres gwarancji:

Wykonawca :udziela Zama.wiajqcemu gwarancj i jako6ci na materialy obj gte przedmiotem
umolly, w tym co do posiadania przez nie wszystkich parametr6w technicznych, cech
i wla5ciwo6ci okreSlonych w SIWZ. Okres gwarancji udzielonei przez Wykonawcg wynosi 24
miesiqce, licz4c od dnia potwierdzenia odbioru. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny
wzglgdem Zamawiaj4cego z tytulu rgkojrni za wady material6w objgtych przedmiotem
unowy przez okres 24 miesigcy, Iicz4c od dr.ria potwierdzenia odbioru.

Oferta nr I
Zaklad Poligraficzny Sindruk
ul. Firmowa 12, 45-594 Opole
czgSi I zam6wienia - cena ofertowa brutto: 103 680,00 zl
oferowany okres gwarancji, warunki platnoSci: zgodnie zSIWZ.

Oferta nr 2
Drukarnia Archidiecezj alna
ul, Wita Stwosza lL, 40-042 Katowice
czgSi I zam6wienia - cena ofertowa brutto: 3 969,00 zl
czESi ll zam6wienia - cena ofeltowa brutto: 43 42q 38 zl
oferowany okles gwarancj i, warunki platno3ci: zgodnie zSIWZ.
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