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RPO.IV.KK.2621/157/2020 

Lublin, 21 grudnia 2020 r. 

 

 

Informacja z postępowania 

na świadczenie usług dostępu do Internetu na potrzeby LAWP w Lublinie na 2021 r.  

z podziałem na części 

 

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 dostępu do Internetu na potrzeby LAWP w Lublinie na 

2021 r. z podziałem na części wpłynęły: 1 oferta w zakresie Części I oraz 2 oferty w zakresie 

Części II. 

 

W zakresie Części I została wybrana oferta: 

Futuro Exito Sp. z o.o. 

ul. Ceramiczna 1 

20 - 150 Lublin 

Cena oferty: 250,00 PLN za 1 miesiąc – 100 punktów 

 

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

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta była ofertą 

najkorzystniejszą pod względem kryterium - cena 100%. Cena oferty nie przekracza środków 

finansowych zabezpieczonych na przedmiotowe postępowanie. 

Wpłynęła tylko 1 oferta. 

Mając na uwadze powyższe podjęta została decyzja o zakupie przedmiotowej usługi 

u Wykonawcy: Futuro Exito Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 1, 20 -150 Lublin, który przedstawił 

najkorzystniejszą ofertę.  

 

W zakresie Części II została wybrana oferta: 

LubMAN UMCS Sp. z o.o. 

Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 1 

20 -031 Lublin 

Cena oferty: 282,00 za 1 miesiąc – 100 punktów 

 

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

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta była ofertą 

najkorzystniejszą pod względem kryterium - cena 100%. Cena oferty nie przekracza środków 

finansowych zabezpieczonych na przedmiotowe postępowanie. 
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L.p. Nazwa wykonawcy Cena oferty Liczba punktów Uwagi 

1. nette sp. z o.o. 

ul. Konrada Wallenroda 2E/5 

20 – 607 Lublin 

329,00 PLN 

– cena za 

1 miesiąc 

85,71 b.u. 

 

Mając na uwadze powyższe podjęta została decyzja o zakupie przedmiotowej usługi 

u Wykonawcy: LubMAN UMCS Sp. z o.o., Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 1, 

20 – 031 Lublin, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.  

 

 

 

Zatwierdził 

Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 

Magdalena Filipek-Sobczak 
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