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

dostawę akcesoriów informatycznych oraz usługi konserwacji i wsparcia systemów.

Informacje dotyczące Części I zamówienia: Wsparcie Basic dla programu VMware
vSphere Essentials Plus

A. Wybór najkorzystniejszej oferty
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 2013 r. poz. 907 z późno zm.) zwanej dalej "ustawą" informuję, że
najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu dotyczącym części I zamówienia, złożył
Wykonawca:

System Data Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 42
39-300 Mielec

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 części 1, a także punktacja
przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

Numer Liczba punktów Razem liczbaNazwa (firma) i adres wykonawcy
. w kryteriumoferty punktów

cenowym

1. INFOMEX Sp. z o. o. 9,8396 9,8396
ul. Wesoła 19B
34 - 300 Żywiec ,

2. System Data Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 42 10,0000 10,0000
39-300 Mielec
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Informacje dotyczące Części II zamówienia: Przedłużenie gwarancji i umowy
serwisowej na okres 12 miesięcy na serwery typu BLADE, półkę BLADE, macierz

dyskową EVA4400 oraz switche SAN

A. Wybór naj korzystniejszej oferty
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie
z art. 92 w związku z art. 91 ustawy informuję, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu
dotyczącym części II zamówienia, złożył Wykonawca:

INFOMEX Sp. z o. o.
ul. Wesoła 19B
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, 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

1. INFOMEX Sp. z o. o. 10,0000 10,0000
ul. Wesoła 19B
34 - 300 Żywiec
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