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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

Zamawiający: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, udziela 

informacji  w  postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz.2164 z późn.zm.) na zakup serwera 

na potrzeby LAWP w Lublinie. 

 

 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w Rozdz. VI Zaproszenia do 

składania ofert, jest Oferta nr 5  złożona przez Wykonawcę Adesco Sp. z o.o. ul. L. Herc 28 

20-328 Lublin 

 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, 

Wykonawca spełnił warunki opisane w Zaproszeniu do składania ofert oraz jego oferta 

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w Rozdz. VI 

Zaproszenia do składania ofert:  kryterium cena oferty: 70 pkt, dodatkowa gwarancja na 

serwer– 20 pkt, dodatkowa gwarancja na akumulator do zasilacza awaryjnego – 10 pkt, razem 

100 pkt. 

 

Odnośnie pozostałych Wykonawców biorących udział w postępowaniu:  

 

Oferta nr 1  złożona przez Wykonawcę SANSEC Poland S.A. ul. B. Prusa 2 00-493 

Warszawa otrzymała 81,92 pkt ( cena oferty – 51,92 pkt, dodatkowa gwarancja na serwer – 20 

pkt, dodatkowa gwarancja na akumulator do zasilacza awaryjnego – 10 pkt ). 

 

Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę Perceptus Sp. z o.o. ul. Drzewna 30/2A 65-140 

Zielona Góra  została odrzucona – jej treść nie odpowiada treści Opisu przedmiotu 

zamówienia.  
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Oferta nr 3  złożona przez Wykonawcę Egida IT Solutions Sp. z o.o. ul. W. Niegolewskiego 

17 01-570 Warszawa otrzymała 98,46 pkt ( cena oferty – 68,46 pkt, dodatkowa gwarancja na 

serwer – 20 pkt, dodatkowa gwarancja na akumulator do zasilacza awaryjnego – 10 pkt ). 

 

Oferta nr 4  złożona przez Wykonawcę LSB DATA Sp. z o.o. Suchy Dwór 17 52-271 

Wrocław otrzymała 95,36 pkt ( cena oferty – 65,36 pkt, dodatkowa gwarancja na serwer – 20 

pkt, dodatkowa gwarancja na akumulator do zasilacza awaryjnego – 10 pkt ). 

 

Oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę System Data Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 42 39-300 

Mielec otrzymała 81,99 pkt ( cena oferty – 56,99 pkt, dodatkowa gwarancja na serwer – 20 

pkt, dodatkowa gwarancja na akumulator do zasilacza awaryjnego – 5 pkt ). 

 

 

 

 

 

 

Z upoważnienia  
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Monika Kwiatkowska 

 

 


