
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Prezydent  Miasta  Lublin  informuje,  że  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie oraz
rozbudowa  systemu  monitoringu  miejskiego  w  Lublinie  o  14  nowych  kamer  IP
wybrana została oferta złożona przez:

ELPIE Sp.zo.o. z siedzibą ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

I  nformacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze  
streszczeniem oceny i porównania ofert:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz adres

wykonawcy  

Liczba
punktów w
kryterium-

Cena 

Liczba punktów w
kryterium- Okres

gwarancji

Razem

1 Teletronic Sp.zo.o.
ul. Kielecka 1

31-526 Kraków
37,24 pkt

(386 454,93 zł)
40,00 pkt

(72 miesiące)
77,24 pkt

2 Sprint S.A.
ul. Inflancka 4

00-189 Warszawa
41,64 pkt

(345 630,00 zł)
40,00 pkt

(72 miesiące)
81,64 pkt

3 SECURION
Jerzy Godziszewski
ul. Kaczeńcowa 10

21-040 Świdnik

59,22 pkt
(243 000,01 zł)

40,00 pkt
(72 miesiące)

99,22 pkt

4 ELPIE Sp.zo.o.
ul. Inżynierska 3

20-484 Lublin
60,00 pkt

(239 850,00 zł)
40,00 pkt

(72 miesiące)
100 pkt

5 ABAKS-SYSTEM 
Magdalena Bąk,

Andrzej Bąk Sp.J.
ul. Dr. Męczenników

Majdanka 57
20-325 Lublin

40,48 pkt
(355 470,00 zł)

40,00 pkt
(72 miesiące)

80,48 pkt

Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  29.01.2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  w  związku  z  art.  91  ust.  1  ww.  ustawy
Zamawiający  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert
określonych w SIWZ.
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Uzasadnienie faktyczne:

Oferta nr 1 złożona przez Teletronic Sp.zo.o. z siedzibą 31-526 Kraków, ul. Kielecka 1
- Cena ofertowa brutto: 386 454,93 zł  – zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 37,24 pkt
- Okres gwarancji - 72  miesiące – zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 40 pkt

Oferta nr 2 złożona przez Sprint S.A. z siedzibą 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 4
- Cena ofertowa brutto: 345 630,00 zł  – zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 41,64 pkt
- Okres gwarancji - 72  miesiące – zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 40 pkt

Oferta nr 3 złożona przez SECURION Jarzy Godziszewski z siedzibą 21-040 Świdnik, ul.
Kaczeńcowa 10
- Cena ofertowa brutto: 243 000,01 zł  – zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 59,22 pkt
- Okres gwarancji -  miesięcy – zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 40 pkt

Oferta nr 4 złożona przez ELPIE Sp.zo.o. z siedzibą 20-484 Lublin, ul. Inżynierska 3
- Cena ofertowa brutto: 239 850,00 zł  – zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 60 pkt
- Okres gwarancji - 72 miesiące – zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 40 pkt

Oferta nr 5 złożona przez ABAKS-SYSTEM Magdalena Bąk, Andrzej Bąk Sp.j. z siedzibą
20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 57
- Cena ofertowa brutto:  355 470,00 zł  – zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 40,48
pkt
- Okres gwarancji - 72 miesiące – zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 40 pkt

ZP-P-I.271.62. 2020                    Ogłoszenie o wyniku postępowania                      2/2
Nr dokumentu mdok: 101822/08/2020


