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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postgpowaniu, prowadzonym w trybie przelatgu nieograniczonego, kt6rego przedmiotem
jest wykonanie opracowania dokumentuj4cego inwentaryzacjg zlikwidowanych wyrobisk,
maj4cych pol4czenie z powierzcltni4, po eksploatacji rud metali kolorowych,
BAG/13/2018/PN.

Zamawiajqcy wybral ofertg zloZon4 przez wykonawcg:

PMG SILESIA sp. z o.o.
ul. lPolomifska 16. 40-585 Katowice
liczba purtt6w w kryterium l4czna cena ofefiowa brutto: 60,00
liczba punkt6w w kryterium kwalifikacje zawodowe os6b wyznaczonych do realizacji zam6wienia:

30,00 pkt
liczba punkt6w w kryterium aspekt spoleczny: 0,00 pkt
l4czna liczna p'tr-tkt6w: 90,00

W postgpowaniu na realizacjg zam6wienia ofertg zlo2yli tak2e nastgpuj4cy wykonawcy:

Gl6wny Instytut G6rnictwa
Plarc Gwark6w l. 40-166 Katowice
liczba punkt6w w kyterium l4czna cena ofertowa brutto: 46,00
liczba punkt6w w kyterium kwalifikacje zawodowe os6b wyznaczonych do realizacjizam6wienia:
15,00 pkt
liczba punkt6w w kryterium aspekt spoleczny: 5,00 pkt
l4czna liczna punkt6w: 66,00

AGOS-GEMES Sp. z o. o.
al. lKorfantego 191, 40-153 Katowice
oferta odrzucona

Uzasadnienie

Postgpowanie prowadzone bylo w trybie przetarglu nieograniczonego o wafio6ci szacunkowej
pouryZej kwot okeSlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 1 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986).

W postgpowaniu wplyngty 3 oferty.

Zamawiaj4cy dokonal wyboru oferty naj korzystniej szej pod wzglgdem kryteri6w oceny ofert,
okedlonych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy umowa w sprawie zam6wienia publicznego moZe
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Katowice, ania {'j twietn ia 2019 r.



zostae zawafta w terminie nie k6tszym
o wyborze najkorzystniej szej ofefiy.

niz 10 dni od dnia przeslania zawiadomienia
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