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RPO.IV.KK.2621/166/2020 

Lublin, 29.12.2020 r.  

 

Informacja z postępowania 

na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  

na potrzeby LAWP w Lublinie 

 

Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje o wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.), 

na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby LAWP  

w Lublinie. 

 

Została wybrana oferta: 

NETIA S.A. 

ul. Poleczki 13 

02-822 Warszawa 

Cena oferty brutto: 11 698,68 PLN 

 

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

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

najkorzystniejsza pod względem  kryteriów. Cena oferty nie przekracza wartości środków 

finansowych zabezpieczonych na przedmiotowe postępowanie. 

 

Zestawienie złożonych ofert: 

 

Lp. Nazwa  Wykonawcy Adres Cena brutto  Uwagi 

1. ENTER T&T 

Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Pl. Władysława 

Andersa 7 

61-894 Poznań 

9 859,00 Oferta została odrzucona na podstawie 

zapisów rozdziału IV pkt 3 Zaproszenia 

do składania ofert, tj. „Ofertę powinna 

podpisać osoba uprawniona do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

Jeżeli Oferta nie będzie podpisana przez 

osobę/-y wskazaną/-e w rejestrze 

sądowym lub innym dokumencie 

właściwym dla formy organizacyjnej 

Wykonawcy, do oferty należy załączyć 

pełnomocnictwo upoważniające tę osobę 

do reprezentowania Wykonawcy 

i składania oświadczeń woli w jej 

imieniu.”  

Złożona oferta nie posiada na 

Formularzu cenowym, stanowiącym 

załącznik nr 2 do Zaproszenia do 

składania ofert, podpisu  

i pieczątki składającego ofertę lub osoby 

przez niego upoważnionej. 

mailto:lawp@lubelskie.pl


ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin 
tel. 81 462 38 00 
fax 81 462 38 40 

e-mail: lawp@lubelskie.pl 
www.rpo.lubelskie.pl 

www.lawp.eu 

 

 

 

Mając na uwadze powyższe podjęta została decyzja o zakupie przedmiotowej usługi 

u Wykonawcy: NETIA S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, który przedstawił 

najkorzystniejszą ofertę.  

   

 

Zatwierdził  

Dyrektor LAWP w Lublinie 

Magdalena Filipek-Sobczak 
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