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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego na: 
 
dostawę urządzeń i akcesoriów informatycznych, oprogramowania oraz przedłuŜenie gwarancji i 
licencji 
 

Część V - Zasilacz awaryjny – 1 sztuka wraz z oprogramowaniem 
 
A.    Wybór najkorzystniejszej oferty 
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie  
z art. 92 w związku z art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Ŝe najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu  
Część V  złoŜył Wykonawca:  
 
System Data  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Sienkiewicza 42 
39-300 Mielec 
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, 
który złoŜył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyŜszą ilość punktów . 

 
Adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty w postępowaniu dotyczącym części V zamówienia,  
a takŜe punktacja przyznana ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja. 
 

Numer 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba punktów 
 w kryterium 
cenowym 

Razem liczba punktów 

 
1. 

                                 Senetic 
      Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 

                           ul. Kościuszki 227 
40-600 Katowice 

 

 
9,81 

 
9,81 

 
2. 

System Data  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Sienkiewicza 42 
39-300 Mielec 

 

 
10,00 

 
10,00 

3. KOMPAS Wójcik, Postowicz Sp. j. 
ul. Diamentowa 4, 
20 – 447 Lublin  

 
9,03 

 
9,03 

4. RESET – PC  
W. Kondratowicz – Kucewicz, A. Zams sp. j. 

ul. Ochotnicza 6 
20-012 Lublin 

 
9,57 

 
9,57 

 

 



Część X - Notebook - 1 sztuka wraz z oprogramowaniem

A. Wybór najkorzystniejszej oferty
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie
z art. 92 w związku z art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 20 lOr. Nr 113, poz. 759 z późno zm.) informuję, że najkorzystniejszą ofertę
w postępowaniu Część X złożył Wykonawca:

RESET-PC
W. Kondratowicz - Kucewicz i A. Zams sp. j.
ul. Ochotnicza 6
20-012 Lublin

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy,
który złożył najkorzystn iejszą ofertę i uzyskał najwyższą ilość punktów.

Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu dotyczącym części X zamówienia,
a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

Numer Liczba punktów

oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy w kryterium Razem liczba punktów
cenowym

"Syriana" Joanna Fischer
1. ul. Porębskiego 28/1 7 - -

80-180 Gdańsk
2. RESET-PC

W. Kondratowicz - Kucewicz i A. Zams sp. j. 10,00 10,00
ul. Ochotnicza 6
20-012 Lublin




