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Informacja o wyborze naj korzystniej szej 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 komputerowego, akcesoriów, oprogramowania, wsparcia
dla switchy oraz przedłużenie umów serwisowych i gwarancji dla MUP w Lublinie.

Część VII - Wsparcie dla switch'y CISCO na poziomie 8x5xNBD na okres 1 roku

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
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późno zm.), że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu część VII złożył
Wykonawca:

RESET-PC
W. Kondratowicz-Kucewicz 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 Vll 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 punktów

oferty cenowym

RESET-PC
W. Kondratowicz-Kucewicz A Zams Sp.j. 10,00 10,001. ul. Ochotnicza 6
20-012 Lublin ~

-

Część VIII - Przedłużenie umowy serwisowej na UTM.

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 f. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późno zm.), że naj korzystniejszą ofertę w postępowaniu część VIII
złożył Wykonawca:

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

1



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 VIII 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

SOFTINET S.C.
Krzysztof Bojar, Piotr Szymański

10,00 10,00l. ul. Wygonowa I2C
05-840 Brwinów
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