
Otwarcie ofert w dniu 27 '02'2019 r'
godzina 10.30

w postgpowaniu, kt6rego przedmiotem.. zam6wienia jest wykonanie opracowania

dokumentuj4cego inwentaryzicjq zlikwidowanylir 
^ 

yvroUilt' - 
maj4cych pol4czenie

r p"*ft.r.itia, po eksploatacji rud metali kolorowych' BAG/13/2018'

Kwota, jak4 zamawiaj4cy zamierza przeznaczyl na s{inansowanie zam6wienia:

934 800.00 zl brutto

Termin wykonania zam6wienia:

Zgodniezpktlll.3SIWZ.Maksymalnyterminwykonaniazam6wienia:oddniapodpisania
umowy do dnia 31'07.2020 r'

Warunki PlatnoSci:

Zaplata wynagrodzenia nast4pi za kaZdy etap osobno'.Za wykonanie I etapu zam6wienia

zxnawiai4cy zaplaci wykonal;y k*;t?;dp";iadajqc4 iloczl. rowi zinweltsryzo.wanych 300

wyrobisk i wskazanej pr".r-*vitonu*& 
' 
i r9"t1rii" oferlowlm ceny jednostkowej brutto

zainwentaryzacjgwyrobiska'Za*ykonanie-Iletapuzam6wieniazamawiaj4cyzaplact
wykonawcy pozostale *yrrug.oa'""i" lOpowiadaj4ce liczbie faktycznie zinwentaryzowanych

w II etapie zam6wienia *y.";;til';#;.i ri iottllutulz" ofeftowl,rn cenie jednostkowej

brutto za inwentaryzacjq ;;Fyt"';;; {robiska' z zastrzeteniem' 2e rvykonanie

inwentaryzacj i w itosci przetiai 
"ujaul 

iactni".* obu etalach 1000 wyrobisk mo2e odbyi sig

dopiero po uzyskaniu p"#;;;;6 )iiiiiiuia""go' w przvpadku braku pisemnej zgodv

zamawiaj4cego wykonawcy nie 
-przystuguje wynagrodzenie Z tego tytulu' Podstaw4 do

wyplaty wynagr odzenia za r"it ^"iq 
uiza"go elpu zam6wienia bgdzie przyjEcle ptzez

zamawiaj4cego a"" "urto"i"i'-f"195"r"-odbiory 
qT:co "l3l: :'y-.'!:7y1"""'"

zamawiaj4cemu w jego siedzibie piu*idlo*o wvstawionej faktur{ V.AT' 
7.711Y"^"?.:: 't'

zaplata wnagrodzenia za realizicjq Ii etapu przedmiotu zam6wienia nast4pi nie wczesniej

ni2 dnia 5 stYcznia 2020 r'

Wynagrodzenie bgdzie platne przelewem- na rachunek,Wykonawcy wskazany na fakturze'

Za dziet zaplaty uwazany ogdtie dzieri obci42enia rachunku Zarnawiai4cego '

w przypadku 'i"t".-inolJfti;;ilffi )aptatv v'tvnasrodzenia wvkonawcv bed4

przyslugiwalY odsetki ustawowe'

Gwarancja:

Wykonawca bgdzie odpowie dzialny ptzez -okes 
24 miesigcy wzglgdem. 

^Zamawiajqcego
z tytulu rgkojmi, liczonej oJ Jrriu poipir* iabez zaslrze4ehprrez Sttony protoko{u odbioru II

etapu zam6wienia.



W postgpowaniu zloZono nastgpuj4ce oferty:

Oferta nr 1

Gl6wny Instytut G6rnictwa
Plac Gwarkr5w lr 40-166 Katowice
1) cena ofertowa brutto: 1 107 000.0021:
2) liczba os6b niepelnosprawnych, kt6re zostan4 zatrudnione przy rearizacji zam6wienia: 1osoba;
3) liczba samodzielnych pracownik6w naukowych, kt6rymi wykonawca bgdzie dysponowarprzy realizacji zam6wienia w nastgpuj4cych dzie dzinicn:

- geodezji g6miczej wiloSci l osoba,

- budownictwa w ilo$ci 0 os6b,

- geofizyki w ilodci i osoba,

- geologii w iloSci 1 osoba;
4) termin realizacji zam6wienia, warunki platnodci i gwarancja: zgodnie z srwz.

Oferta nr 2
AGOS-GEMES Sp. z o. o.
al. Korfantego 191, 40-lS3 Katowice
1) cena ofertowa brutto: 587 940,00 zt;
2) liczba os6b niepernosprawnych, kt6re zostan4 zatrudnione przy realizacji zam6wienia:2

osoby;
3) liczba samodzielnych pracownikow naukowych, kt6rymi Wykonawca bgdzie dysponowal

przy realizacji zam6wienia w naslgpuj4cych dziedzinich: - "J'v"

- geodezji g6miczej wilodci l osoba,

- budownictwa w ilodci 1 osoba,

- geoftzyki w ilodci 1 osoba,

- geologii wiloSci 1 osoba;
4) termin realizacji zam6wieni4 warunki platnosci i gwarancja: zgodue z srwz.

Oferta nr 2
PMG SILESIA sp. z o.o.
ul. Polomifska 16, 40-585 Katowice
1) cena ofertowa brutto: 84g 100.00 zl:
2) liczha os6b niepetrnosprawnych, kt6re zostan4 zatrudnione przy rcalizacji zam6wienia: 0os6b;
3) liczba samod_zielnych pracownik6w naukowych, kt6rymi wykon awca bgdzie dysponowarprzy rcalizacji zam6wienia w nastgpuj4cych dziedzinach:

- geodezji g6miczej wiloSci l osoba,
- budownictwa w ilojci 1 osoba,
- geofizyki w ilojci 1 osoba,

- geologii w iloSci 1 osoba;
4) termin realizacj i zam6wienia, wanrnki piatno5ci i gwarancja: zgodnie zSIWZ.
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