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Informacja o ponownym wyborze naj korzystniejszej oferty 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 III zamówienia- Skaner A4 - ilość 5 sztuk

A. Ponowny wybór naj korzystniejszej oferty
Zamawiający działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówren

publicznych (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późno zm.), w myśl którego .jeżeli wykonawca uchyla się od
zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny". ~

W dniu 11.07.2014 r. Wykonawca, którego oferta została wybranajako najkorzystniejsza:

AlItech Sp. j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk
ul. Spółdzielcza 33
09-407 Płock

- złożył oświadczenie o odstąpieniu od podpisania umowy i na tej podstawie Zamawiający stwierdził
uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym Zamawiający informuje iż została wybrana naj korzystniejsza oferta spośród
pozostałych ofert w postępowaniu tj. oferta złożona przez:

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

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

Liczba RazemNumer Nazwa (firma) i adres wykonawcy punktów w liczbaoferty kryterium punktówcenowym
1.

"Syriana" Joanna Fischer
ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk - -

2. Virex Polska Sp. z 0.0.

ul. Ostrobramska 75 C, 04-175 Warszawa 8,12 8,12

1



3. 10,00 10,00
Wykonawca WykonawcaAlltech Sp. j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk uchylił się od uchylił się odul. Spółdzielcza 33,09-407 Płock
podpisania podpisania
umowy. umowy.

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

5. Reset-PC W. Kondratowicz-Kucewicz A. Zams Sp. j. 9,60 9,60ul. Ochotnicza 6, 20-012 Lublin
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