
RzeszóW.20.10,2022 r.

Zamarviający:
wojewódzka i Mielska Bibliotcka Publiczna w Rzeszowie
ul, Sokoła 13,35-0l0 Rzeszów.
TeI.+ 48 (l7) 8669- 400,

NIP 8 l3-026-80-24, REGoNi 000276386

Znak postępowania: VI.261.8.202ż

Informacja o §Tborze najkofzystni€jszej oferty

Na podstawie ań, 253 ustawy z dnia l1 września 2019 r,, Prawo zatnówień publicznych (Dz.u,2021, poz.
1lż9 zpóź11. zi1.) zanawiający w ramach plowadzonego postępowania pn,

,,Zakup licencji i wspalcia oprogrłmowania dla koDtrolera bezpi€czeństwa przepl}.ryu danych

- Forticate"

przekazuje informację o wyborze najkoźystniejszej oferq/,

Naz\r a ({irmr). a|bo imie i nałri§ko. siedziba albo mici§c€ 7ami€szkania bedac€ mieis(em
rwkon}łyania działalności wvkonAwcv. którego oferte wvbrano:

VoLARIs Marcin Ziemiański; ul. Sympatyczna l8/18, 35-314 Rzeszów, NIP| 8t3-286_50-95

Użasadnienie Ę,vboru:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu i w wyniku badania ioceny ofeńa Wykonawcy uzyskala największa
liczbę punktów, lla podstawie określonych przez zamawiającego kq4eriów tj, ceny oraz kr}terium shócenie
kolicowego terminu rgalizacji zamówienia, oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki określone przez
ZamawiająceBo \ł SWZ orażjest zgodna z ustawą Pzp,

Ngżwy (firmy). albo imiona i nazwiska. §iedziba albo mieisce żamieszkania i adresv wvkonawców. którzv
zloźłli of€rtv. a także Dunktacia Drzvznana of€rtom \y każdvm krvterium oc€nv of€ń i laczna Dunktaciai

Lp, Nłzwx (fuml). 
^lbo 

in,ię inlzwisko,
sicdżib. xllro miejsce z.DieszkaDiA,
b9dłce D,iejsce,n ]yykonywaiia
dżirlrlDości ]yykoDiscJ-. kiólr Zlożtl

Punktacja plżyznxnl ofercie
w krytcriuń sŁróc€ni€
końco!egó 1e.minu r€ilizacji

I

VoLARIS Marcin Ziemialiski. ul
synrpatyczna I8/] 8, ]5_] ] 4
Rzcsżólv. NIP: 8 l 3_28ó_50_95

60 pkt, 40 pkt, ]00 pkl,

2

Alterkom sp. z o,o,, ul, Borkowska
25BlU2, 30-438 Ktaków NIP:679"
2,7-83-3l0

56,69 pkl 40 pkt, 9ó,69 pkt,



Na podstawię ań, J08, Llst, 2, usta\ły z dnia l l rvlześlria 20l9 r,,, Prarvo zamówień publicznych (Dz,U, 2021,

poz, 1l29 z póżn, zrl), unrorva rv splarvie zamólvienia publicznego zostanie zalvalta zl VOLARlS Malcin
Ziemialiski;ul. Synpatyczna 18/18,35,3l,ł RZesZów, NlP| 8l]-286-50-95 ł dniu 26,10.2022l,

zatwietdził:
Kierowrrik Zamawiającego

łOj9{ódZh i,ilit]§h liblrlrttla PubllcZna
w Fzeszowle

35-010 RzesuóW, ul sokola 13
lel 17 86 ó94 41

NlP 813 02-68,024


