
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 

 

 

OAK.KCB.2631/3/16  

Lublin,14.12.2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

Zamawiający: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, na podstawie 

art. 92 ust. 1 i 2.  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, udziela informacji  w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę przełączników 

sieciowych na potrzeby LAWP w Lublinie. 

 

 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w Rozdz. XV  SIWZ jest oferta nr 

Oferta nr 7  złożona przez Wykonawcę Milky Way Labs Sp. z o. o. ul. Postępu 15C 02-676 

Warszawa.  

 

Uzasadnienie wyboru:  

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

Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszy 

bilans ceny i innych kryteriów określonych w Rozdz. XV SIWZ: kryterium cena oferty: 45,05 

pkt, dodatkowa gwarancja – 30 pkt, termin realizacji dostawy – 5,38  pkt, razem 80,43 pkt. 

 

Odnośnie pozostałych Wykonawców biorących udział w postępowaniu:  

 

Oferta nr  1 złożona przez Wykonawcę „PRIMAR Information Technology”  Grzegorz 

Pałczyński ul. Meksykańska 6 lok. 1 03-949 Warszawa została odrzucona na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 3 ustawy,  tj. jej złożenia stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

 

Oferta nr  2 złożona przez Wykonawcę „KOMPUS” Paweł Fleszar ul. Jarocińska /177 04-

171 Warszawa  została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy,  tj. jej złożenia 

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji oraz na podstawie art. 89 ust. 4 ustawy, tj. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w 

stosunku do przedmiotu zamówienia.  
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Oferta nr 3  złożona przez Wykonawcę Point Sp. z o.o. ul. G. Daimlera 1 02-460 Warszawa 

otrzymała 76,59 pkt ( cena oferty – 46,59 pkt, dodatkowa gwarancja – 30 pkt, termin realizacji 

dostawy – 0 pkt ). 

Oferta nr 4  złożona przez Wykonawcę Apius Technologies S.A. ul. Moniuszki 50 31-523 

Kraków otrzymała 74,13 pkt ( cena oferty – 44,13 pkt, dodatkowa gwarancja – 30 pkt, termin 

realizacji dostawy  – 0 pkt ). 

Oferta nr 5  została wycofana. 

Oferta nr 6  złożona przez Wykonawcę ERLLO Sp. z o.o. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa 

otrzymała 51,65 pkt ( cena oferty – 26,65 pkt, dodatkowa gwarancja – 15 pkt, termin realizacji 

dostawy  – 10 pkt ). 

Oferta nr 8  złożona przez Wykonawcę COMTRONIC Sp. z o. o. ul. T. Zana 1 20-601 

Lublin  otrzymała 65,72 pkt ( cena oferty – 25,72 pkt, dodatkowa gwarancja – 30 pkt, termin 

realizacji dostawy – 10 pkt ). 

Oferta nr 9 złożona przez Wykonawcę ADESCO Sp. z o.o. ul. L. Herc 28 20-328 Lublin 

otrzymała 57,47 pkt ( cena oferty – 32,47 pkt, dodatkowa gwarancja – 15 pkt, termin realizacji 

dostawy – 10 pkt ). 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie ustanowił 

dynamicznego systemu zakupów.  

 

 

 

 

Z upoważnienia  

Dyrektora Lubelskiej Agencji 

Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 

Kierownik Oddziału Administracyjno-Kadrowego 

Monika Kwiatkowska 
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