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Lublin, dnia 18.10.2012 r.

Oferenci
Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w DzU UE z dnia 25.08.2012
pod numerem S 163 271239 – 2012 PL, Zadanie I – Rozbudowa środowiska produkcyjnego
serwerów Zadanie II- Rozbudowa środowiska pamięci masowej – macierze dyskowe, biblioteka
taśmowa.
Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w wyniku
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

w zakresie Zadania I dotyczącego rozbudowy środowiska produkcyjnego serwerów dokonano
wyboru oferty nr 4 złożonej przez Firmę Asseco Poland S.A. ul. Olchowa 14, 35-322
Rzeszów.
Uzasadnienie wyboru:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
Nr oferty
adres oferenta
4.
Asseco Poland S.A.,
ul. Olchowa 14,
35-322 Rzeszów

Cena brutto oferty
743 670,30 zł

W zakresie Zadania II dotyczącego rozbudowy środowiska pamięci masowej dokonano
wyboru oferty nr 5 złożonej przez Firmę Newind Sp. z o.o. ul. Klecińska 125, 54-413
Wrocław
Uzasadnienie wyboru:
Firma Newind Sp. z o.o. zaoferowała najniższą cenę za realizację zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
Nr oferty
adres oferenta
ADT Group sp. z o.o.,
1.
ul. Łączyny 3, 02-820 Warszawa
Intertrading Systems Technology Sp. z o.o.
2.
Al. Jerozolimskie 56c,00-803 Warszawa
Engave Sp. z o.o.
3.
ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa
Asseco Poland S.A.
4.
ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
5.
Newind Sp. z o.o.
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Cena brutto oferty
476 010,00 zł
593 097,39 zł
453 255,00 zł
453 943,80 zł
387 938,31 zł

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia
publicznego w postępowaniu dotyczącym Zadania I może zostać zawarta w terminie krótszym niż 10 dni
od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia
publicznego w postępowaniu dotyczącym Zadania II może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż
10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Joanna Klimkowska

