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Informacja o wyborze naj korzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie zapytania o cenę na:

dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz sprzętu biurowego dla Miejskiego Urzędu Pracy
w Lublinie

Informacje dotyczące części 1-Dostawa materiałów papierniczych i artykułów 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 i 72 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późno zm.) zwanej dalej "ustawą" informuję, że naj korzystniejszą ofertę
w postępowaniu dotyczącym części I złożył Wykonawca:

Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z 0.0.

ul. Rynek 10, 23-235 Annopol

Uzasadnienie wyboru naj korzystniejszej oferty: Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który złożył
naj korzystniejszą ofertę (najniższa cena) i uzyskał nąjwyższą ilość punktów.

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

.
Liczba

Numer punktów
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
w kryterium

Razem liczba punktów

cenowym
Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z 0.0.

l. ul. Rynek 10,23-235 Annopol r

10,00 10,00

Agencja Handlowo - Usługowa WIDOK
2. Sp. z O. O. 8,03 8,03

ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin

Informacje dotyczące części IV - Dostawa niszczarek - 3 sztuk 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 i 72 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późno zm.)
zwanej dalej "ustawą" informuję, że naj korzystniejszą ofertę w postępowaniu dotyczącym części IV złożył
Wykonawca:

Biuro - Serwis Stanisław Staniak
ul. Leonarda 1
20-625 Lublin
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Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który złożył
najkorzystniejszą ofertę (najniższa cena) i uzyskał najwyższą ilość punktów.

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

Liczba
Numer Nazwa (firma) i adres wykonawcy

punktów Razem liczba punktówoferty w kryterium
cenowym

l. Agencja Handlowo - Usługowa
WIDOK Sp. z o. o. 8,60 8,60
ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin

2. Biuro - Serwis Stanisław Staniak
ul. Leonarda I 10,00 10,00
20-625 Lublin
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Informacje dotyczące części V - Dostawa materiałów biurowych dla MUP w Lublinie do realizacji projektu
"Lubelska Pracownia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 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 i 72 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późno zm.)
zwanej dalej "ustawą" informuję, że naj korzystniejszą ofertę w postępowaniu dotyczącym części V złożył
Wykonawca:

Agencja Handlowo - Usługowa
WIDOK Sp. z o. o.
ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin

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

Liczba
Numer punktów
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
w kryterium

Razem liczba punktów
/

cenowym
l. Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z 0.0.

ul. Rynek 10,23-235 Annopol 1,63 1,63



2. Agencja Handlowo - Usługowa
WIDOK Sp. z o. o. 10,00 10,00
ul. Wojciechowska 5,20-704 Lublin
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Informacje dotyczące VI postępowania - Dostawa materiałów biurowych dla MUP w Lublinie do realizacji
projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych,
Poddziałanie 9.6.3. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy
podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

A. Wybór naj korzystniejszej oferty

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 92 w związku
z art. 91 i 72 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późno zm.)
zwanej dalej "ustawą" informuję, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu dotyczącym części VI złożył
Wykonawca:
Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z 0.0.

ul. Rynek 10,23-235 Annopol

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

..
Liczba

Numer punktów
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
w kryterium

Razem liczba punktów

cenowym
1. Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z 0.0.

ul. Rynek 10,23-235 Annopol 10,00 10,00

2. Agencja Handlowo - Usługowa
WIDOK Sp. z O. O. 9,23 9,23
ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin
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