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MUP.PK.IIl.EA.371-50/13 Lublin, dnia 04.07.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych, nośników danych,
oprogramowania oraz usług serwisowych.

Informacje dotyczące części I postępowania: Skaner A4 - 1 sztuka

A. Wybór naj korzystniejszej 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 późno zm.) informuję, że najkorzystniejszą ofertę
w postępowaniu część I złożył Wykonawca:

IINFOMEX Sp. Z 0.0.
uł. Wesoła 19 B
34-300 Żywiec

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy,
który złożył naj korzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą ilość punktów.
Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu dotyczącym I części, a także punktacja
przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

Liczba
Numer

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
punktów w Razem liczba

oferty kryterium punktów
cenowym,

1. E-INTEGRA
ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock 2,98 2,98

2. INFOMEX SP. Z 0.0 10,00 10,00ul. Wesoła 19 B, 34-300 Żywiec

RESET-PC W.Kondratowicz-Kucewicz

3.
i A. Zams Sp.j. - -
ul. Ochotnicza 6,20-012 Lublin
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MUP.PK.IJI.EA.371-50113 Lublin, dnia 04.07.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych, nośników danych,
oprogramowania oraz usług serwisowych.

Informacje dotyczące części II postępowania: Skaner A4 - 4 sztuki

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 późno zm.) informuję, że najkorzystniejszą ofertę
w postępowaniu część II złożył Wykonawca:

INFOMEX SP.Z 0.0.
ul. Wesoła 19 B
34-300 Żywiec

Uzasadnienie wyboru naj korzystniejszej oferty: Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy,
który złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą ilość punktów.

Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu dotyczącym części II 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

INFOMEX SP.Z 0.0.
l. ul. Wesoła 19 B 10,00 10,00

34-300 Żywiec
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Lublin, dnia 04.07.2013r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych,
nośników danych, oprogramowania oraz usług serwisowych.

Informacje dotyczące części IIIpostępowania: Laserowa drukarka sieciowa A4
monochromatyczna z zapasowymi tonerami: 4 sztuki

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 późno zm.) informuję, że najkorzystniejszą ofertę
w postępowaniu część III złożył Wykonawca:

CORRADO- Konrad Burczyński
ul. Skautów 11B
20-055 Lublin

Uzasadnienie wyboru naj korzystniej szej oferty: Zamawiający udziela zamówienia
wykonawcy, który złożył nąjkorzystniejszą ofertę (najniższa cena) i uzyskał najwyższą ilość
punktów.
Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu dotyczącym III części, a także
punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

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

cenowym
E-INTEGRA SP. Z 0.0 -l.
ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock -..

2.
Megatech Dariusz Gutek

8,62 8,62ul. Energetyków 45,20-468 Lublin

3. CORRADO- Konrad Burczyński
ul. Skautów 11B, 20-055 Lublin 10,00 10,00
RESET -PC W.Kondratowicz- Kucewicz

4. i A. Zams Sp.j. 9,36 9,36
ul. Ochotnicza 6, 20-012 Lublin
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MUP .PK.III.EA.3 71-50/13 Lublin, dnia 04.07.2013 r.

Informacja o wyborze naj korzystniej szej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych, nośników danych,
oprogramowania oraz usług serwisowych.

Informacje dotyczące części IV postępowania: Laserowa drukarka s t e c i o w a A4
monochromatyczna z zapasowymi tonerami: 4 sztuki

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 późno zm.) informuję, że najkorzystniejszą ofertę
w postępowaniu część IV złożył Wykonawca:

CORRADO- Konrad Burczyński
ul. Skautów 11B,
20-055 Lublin

Uzasadnienie wyboru naj korzystniej szej oferty: Zamawiający udziela zamówienia
wykonawcy, który złożył naj korzystniej szą ofertę i uzyskał najwyższą ilość punktów.

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

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

punktówcenowym

1. Megatech Dariusz Gutek 9,01 9,01ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin
r

2. TA-Poland Sp. z 0.0. 8,92 8,92ul. Połczyńska 31a, 01-377 Warszawa

3. CORRADO- Konrad Burczyński 10,00 10,00ul. Skautów llB, 20-055 Lublin
RESET -PC W .Kondratowicz- Kucewicz

4. i A. Zams Sp.j. 8,10 8,10
ul. Ochotnicza 6, 20-012 Lublin
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MUP.PK.III.EA.371-50113 Lublin, dnia 04.07.2013 r.

Informacja o wyborze naj korzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych, nośników danych,
oprogramowania oraz usług serwisowych.

Informacje dotyczące części V postępowania: Laserowa drukarka s i e c i o w a A3
monochromatyczna z zapasowymi tonerami : 1 sztuka

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 późno zm.) informuję, że najkorzystniejszą ofertę
w postępowaniu część V złożył Wykonawca:

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

Uzasadnienie wyboru naj korzystniejszej oferty: Zamawiający udziela zamówienia
wykonawcy, który złożył najkorzystniej szą ofertę i uzyskał najwyższą ilość punktów.

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

Numer Liczba punktów
Razem liczba

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

l. E-INTEGRA SP. Z 0.0. 8,03 8,03ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock
..

2. Megatech Dariusz Gutek 9,27 9,27ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin
RESET -PC W.Kondratowicz-Kucewicz

3. i A. Zams Sp.j, 10,00 10,00
ul. Ochotnicza 6, 20-012 Lublin
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MUP .PK.III.EA.3 71-50/13 Lublin, dnia 04.07.2013 r.

Informacja o wyborze naj korzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych, nośników danych,
oprogramowania oraz usług serwisowych.

Informacje dotyczące części VI postępowania: N ośniki danych z kopertami

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 późno zm.) informuję, że najkorzystniejszą ofertę
w postępowaniu część VI złożył Wykonawca:

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

Uzasadnienie wyboru naj korzystniej szej oferty: Zamawiający udziela zamówienia
wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą ilość punktów.

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

Numer Liczba punktów
Razem liczba

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

RESET-PC W.Kondratowicz-Kucewicz
i A. Zams Sp.j.

10,00 10,001. ul. Ochotnicza 6, 20-012 Lublin
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431].1~UP.PK.IlI.EA.371-50/13 Lublin, dnia 04.07.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych, nośników danych,
oprogramowania oraz usług serwisowych.

Informacje dotyczące części VII postępowania: Przedłużenie licencji na
oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Antivirus "NOD32" dla
stacj i roboczych i serwerów plików dla 180 użytkowników oraz konsolę
administracyjną na okres 1 roku od terminu uzgodnionego
z Zamawiającym nie wcześniej niż od dnia 17.10.2013 r.

A. Wybór naj korzystniejszej 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 późno zm.) zwanej dalej "ustawą" informuję, że
najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu część VII złożył Wykonawca:

E-INTEGRA SP. Z 0.0.
ul. Zglenickiego 42,
09-411 Płock

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

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

Numer Liczba punktów Razem liczba
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy w kryterium punktówcenowym

1. E-INTEGRA SP. Z 0.0. 10,0000 10,0000ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock
SOFTINET S.C. Krzysztof Bojar; Piotr

2. Szymański 9,0226 9,0226
ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa
ARKANET Wojciech Oleś, Stanisław

3. Zygor Spółka Jawna 9,0209 9,0209
ul. Gliwicka 7/5, 40-079 Katowice

4. INFOMEX SP. Z 0.0 8,2023 8,2023ul. Wesoła 19 B, 34-300 Żywiec
RESET -PC W .Kondratowicz- Kucewicz

5. i A. Zams Sp.j. 9,1111 9,1111
ul. Ochotnicza 6, 20-012 Lublin
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MUP.PK.III.EA.371-50113 Lublin, dnia 04.07.2013 r.

Informacja o wyborze naj korzystniej szej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych, nośników danych,
oprogramowania oraz usług serwisowych.

Informacje dotyczące części VIII postępowania: Podniesienie wersji (upgrade)
aktualnie wykorzystywanego systemu operacyjnego Windows XP do
wersji Windows 8 - 35 licencji dla stacji roboczych.

A. Wybór najkorzystniejszej oferty
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamowierua 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 późno zm.) informuję, że najkorzystniejszą ofertę
w postępowaniu część VlII złożył Wykonawca:

E-INTEGRA SP. Z 0.0.
ul. Zglenickiego 42
09-411 Płock

Uzasadnienie wyboru naj korzystniejszej oferty: Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy,
który złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą ilość punktów.

Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu dotyczącym części VllI 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

l. SAMAXON SP. Z 0.0. 6,28 6,28ul. Stolarska 10/7,43-190 Mikołów

2. E-IN TEGRA SP. Z 0.0. 10,00 10,00ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock r

3. Pronet Kraków Rafał Świerczyński 5,31 5,31ul. Wallek-Walewskiego 9,30-094 Kraków

4. INFOMEX SP. Z 0.0. 5,04 5,04ul. Wesoła 19 B, 34-300 Żywiec
RESET -PC W.Kondratowicz-Kucewicz

5. i A. Zams Sp.j, 5,50 5,50
ul. Ochotnicza 6, 20-012 Lublin
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Miejski Urząd Pracy w Lublj~le
ut. Niecała 14/ 20-mW Lublin

te!. 81 4665200
431213647 [163}

MUP.PK.III.EA.371-50113 Lublin, dnia 04.07.2013 r.

Informacja o wyborze naj korzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych, nośników danych,
oprogramowania oraz usług serwisowych.

Informacje dotyczące części IX postępowania- TeamViewer Premium ver. 8 lub
równoważny

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 późno zm.) informuję, że najkorzystniejszą ofertę
w postępowaniu część IX złożył Wykonawca:

Pronet Kraków Rafał Świerczyński
ul. Wallek- Walewskiego 9
30-094 Kraków

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

Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu dotyczącym części IX 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

I. Pronet Kraków Rafał Świerczyński 10,00 10,00ul. Wallek-Walewskiego 9,30-094 Kraków

2. INFOMEX SP. Z 0.0. 9,66 9,66ul. Wesoła 19 B, 34-300 Żywiec
RESET-PC W.Kondratowicz-Kucewicz

3. i A. Zams Sp.j. 9,24 9,24
ul. Ochotnicza 6, 20-012 Lublin
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Miejski Urząd Pracy 'v Lub!inie
ul.Niecała 14, 20-080 Lublin

tel. 81 4665200
431213647 [163)

MUP.PK.I1I.EA.371-50/13 Lublin, dnia 04.07.2013 r.

Informacja o wyborze naj korzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych, nośników danych,
oprogramowania oraz usług serwisowych.

Informacje dotyczące części X postępowania: Przedłużenie umowy serwisowej
na UTM

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 późno zm.) informuję, że najkorzystniejszą ofertę
w postępowaniu część X złożyli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
działający pod nazwą:

SOFTINET S.c. Krzysztof Bojar; Piotr Szymański
ul. Wygonowa 12 C
05-840 Brwinów

Uzasadnienie wyboru naj korzystniejszej oferty: Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy,
który złożył najkorzystniejszą 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
Nazwa (firma) i adres wykonawcy . w kryterium Razem liczba punktówoferty

cenowym
SOFTINET S.C. Krzysztof Bojar;

1 Piotr Szymański 10,00 10,00ul. Wygonowa 12 C
05-840 Brwinów
ARKAN ET Wojciech Oleś, Stanisław Zygor

2 Spółka Jawna 7,97 7,97
ul. Gliwicka 7/5, 40-079 Katowice

3 INFOMEX SP. Z 0.0. . 9,39 9,39ul. Wesoła 19 B, 34-300 Zywiec

l. UD. trf.Zy' e: ,a :~l" {;;l l.uhhr
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MUP .PK.III.EA.3 71-50/13 Lublin, dnia 04.07.2013 r.

Informacja o wyborze naj korzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych, nośników danych,
oprogramowania oraz usług serwisowych.

Informacje dotyczące części XI postępowania: Półka dyskowa do m a c t e r z y HP
EVA 4400

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 późno zm.) informuję, że najkorzystniejszą ofertę
w postępowaniu część XI złożył Wykonawca:

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
ul. Konrada Wallenroda 4C
20-607 Lublin

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

Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu dotyczącym części XI
zamówienia,
a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja ..
Numer Liczba punktów Razem liczba
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy w kryterium punktów

cenowym
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

1. ul. Konrada Wallenroda 4C 10,00 10,00
20-607 Lublin
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Lublin, dnia 04.07.2013 r.

Informacja o wyborze naj korzystniej szej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych, nośników danych,
oprogramowania oraz usług serwisowych.

Informacje dotyczące części XII postępowania- HP GbE2c L Y 2/3 Ethernet Blade
Switch [P/N 438030-B211 lub równoważny - 2szt.

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 późno zm.) informuję, że najkorzystniejszą ofertę
w postępowaniu część XII złożył Wykonawca:

COMTRONIC SP. Z 0.0.
ul. Zana 1
20-601 Lublin

Uzasadnienie wyboru naj korzystniejszej oferty: Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy,
który złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą ilość punktów.

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

Numer Liczba punktów Razem liczba
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy . w kryterium punktów

cenowym

l. E-INTEGRA SP. Z 0.0. 8,35 8,35ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock

2. Megatech Dariusz Gutek 9,77 7,77ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin
INFOMEX SP. Z 0.0.

..
3. ul. Wesoła 19 B, 34-300 Żywiec 8,39 8,39

COMTRONIC SP. Z 0.0.
4. ul. Zana 1 10,00 10,00

20-601 Lublin
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

5. ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 - -
Lublin
RESET -PC W.Kondratowicz-Kucewicz

6. i A. Zams Sp.j, 8,35 8,35
ul. Ochotnicza 6, 20-012 Lublin
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