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Oznakowanie (logotypy) dotyczy części I postępowania

MUP.PK.1II.SG.371-78/13 Lublin, dnia 11.10.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniej szej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów papierniczych i biurowych oraz
sprzętu biurowego dla Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

Informacje dotyczące Części I zamówienia: Dostawa materiałów biurowych dla MUP w Lublinie do
realizacji projektu "Lubelska Pracownia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 6.2 Wsparcie
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

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 zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późno zm.) informuję, że naj korzystniejszą ofertę w postępowaniu dotyczącym
części Izamówienia, złożył Wykonawca:

Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z 0.0.

ul. Rynek 10, 23-235 Annopol

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 I, a także punktacja przyznana
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja. •

Liczba
Numer

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

l Agencja Handlowo - Usługowa WIDOK
Sp. z O. O. 9,64 9,64
u\. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin

2 Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z 0.0.

u\. Rynek 10,23-235 Annopol 10,00 10,00

3 Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Spółka Jawna
ul. Handlowa 4 b, 37-450 Stalowa Wola 8,71 8,71

mą Monika Runkar
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Informacje dotyczące C z ę Ś c i I I z a m ów i e n i a: Dostawa urządzeń biurowych na wyposażenie klubu pracy
oraz materiałów biurowych dla MUP w Lublinie

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 zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późno zm.) informuję, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu dotyczącym
części II zamówienia, złożył Wykonawca:

Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Spółka Jawna
ul. Handlowa 4 b, 37-450 Stalowa Wola

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

Liczba
Numer

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

1 Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Spółka Jawna
ul. Handlowa 4 b, 37-450 Stalowa Wola 10 10
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