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OU-IV.272.3.2021        Lublin, dnia 10 sierpnia 2021 r.

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu – 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PODSTAWIE ART. 253 

UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

dot.: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby LUW w Lublinie; oznaczenia sprawy: 

OU-IV.272.3.2021, prowadzonym w trybie podstawowym (275 u. 1 Pzp), zostały złożone 

następujące oferty oraz przyznano punkty ofertom w kryterium: 

Dot. cz. 1: 

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby skoncentrowanej Dyspozytorni 

Medycznej w Lublinie:

Wykonawca

Okres 

gwarancji – 

ilość 

punktów

Cena brutto – 

ilość punktów
Suma pkt:

MEGATECH DARIUSZ 

GUTEK - Lublin

60 msc – 40 

pkt.

181 442,22 PLN

– 49,26 pkt
89,26

CEZAR CEZARY 

MACHNIO I PIOTR 

GĘBKA Sp. z o.o. - Radom

60 msc – 40 

pkt.

157 993,50 PLN – 

56,57 pkt
96,57

ALLTECH - sp. j. 

ZDZISŁAW PAJĄK, 

ARTUR PAJĄK - Płock

60 msc – 40 

pkt.

148 961,61 PLN -

60 pkt
100,00

COMCOM OLGA 

MARKIEWICZ - Radom
60 msc 152 737,71 PLN

oferta nie podlega ocenie – 

odrzucona w czynności 

wyboru z dn. 8.07.2021 r.

W wyniku przeprowadzonej analizy ofert Komisja Przetargowa stwierdziła, że 3 

przedstawione oferty spełniają warunki specyfikacji technicznej określonej w SWZ.
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Zamawiający postanowił o wyborze w zakresie cz. 1 w przedmiotowym postępowaniu, na 

podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert (cena, oraz okres gwarancji), jako 

najkorzystniejszej oferty:

ALLTECH - sp. j. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK - Płock

z kwotą brutto 148 961,61 PLN (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset 

sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt jeden groszy)

UZASADNIENIE:

Wykonawca ALLTECH w zakresie cz. 1 złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która 

spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ. Oferta Wykonawcy w zakresie cz. 1 

uzyskała 100 punktów, tj. najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert 

spośród wszystkich ofert w postępowaniu. Wykonawca wykazał spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, co wykazał w 

dn. 9 sierpnia 2021 r. potwierdzeniem aktualności uprzednio złożonych środków 

dowodowych.

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej

Kinga Kasprzak
Dyrektor Biura Informatyki i Obsługi Urzędu

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
/podpisano elektronicznie/
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