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

dostawę sprzętu informatycznego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych oraz usług 
informatycznych 

Informacja dotycząca Części I- Usługa wsparcia serwisowego dla switch 'y CISCO 

A. Wybór najkorzystniejszej 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 2015 r., poz. 
2164 z późn. zm.) informuję, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu dotyczącym części I 
zamówienia złożył Wykonawca: 

NetProf Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Sterlinga 27/29 
90-212 Łódź 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, 
który złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą ilość punktów. 

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

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba 
punktów 

w 
kryterium 

cena 

Kryterium -
czas reakcji 
serwisowej 

Razem liczba punktów 

1. NetProf Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Sterlinga 27/29 
90-212 Łódź 

60,00 40,00 100,00 

Informacja dotycząca Części VIpostępowania - Zarządzalny przełącznik sieci Ethernet np. 
Cisco Nexus 3064-32T lub równoważny (Iszt.) 

A. Wybór najkorzystniejszej 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 2015 r., poz. 
2164 z późn. zm.) informuję, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu dotyczącym części VI 
zamówienia złożył Wykonawca: 

NetProf Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Sterlinga 27/29 
90-212 Łódź 



Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, 
który złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą ilość punktów. 

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

Numer 
ofert)' 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba 
punktów 

w 
kryterium 

cena 

Kryterium -
czas 

dostawy 
Razem liczba punktów 

1. NetProf Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Sterlinga 27/29 
90-212 Łódź 

60,00 40,00 100,00 

Informacja dotycząca Części VII postępowania- Serwer dwuprocesorowy BL460c G9 lub 
kompatybilny 

A. Wybór najkorzystniejszej 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 2015 r., poz. 
2164 z późn. zm.) informuję, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu dotyczącym części VI I 
zamówienia złożył Wykonawca: 

STORIO Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Reformacka 25 
32-020 Wieliczka 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, 
który złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą ilość punktów. 

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

Numer 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba 
punktów 

w 
kryterium 

cena 

Kryterium -
Czas 

dostawy 
Razem liczba punktów 

1. System Data Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 42 
39-300 Mielec 58,18 40,00 98,18 

2. STORIO Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Reformacka 25 
32-020 Wieliczka 

60,00 40,00 100,00 

3. Infomex Sp. z o.o. 
ul. Wesoła 19 B 
34-300 Żywiec - - -



Informacja dotycząca Części VIII postępowania - Przełącznik Ethernet do obudowy HP 

Blade C7000 np. HPE 6125G/XG lub równoważny 

A. Wybór najkorzystniejszej 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 2015 r., poz. 
2164 z późn. zm.) informuję, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu dotyczącym części VIII 
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 najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą ilość punktów. 

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

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba 
punktów 

w 
kryterium 

cena 

Kryter ium -
czas dostawy Razem liczba punktów 

1. System Data Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 42 
39-300 Mielec 60,00 40,00 100,00 
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