
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 152172-2013 z dnia 2013-04-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Legnica 

Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem w tym: 

Komputery biurkowe (53 sztuki), Komputery przenośne (9 sztuk),monitory ekranowe ( 30 

sztuk),drukarki laserowe ( 6 sztuk), przełącznik (switch)... 

Termin składania ofert: 2013-04-25  

 

Legnica: Zakup z dostaw ą sprz ętu komputerowego wraz z 

urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem w ramach 

zadania :Informatyzacja Urz ędu Miasta - zakup i wdro Ŝenie 

systemów wspomagaj ących zarz ądzanie Miastem (w tym m.in. 

integracja rozwi ązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi 

bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infra struktury 

teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektroni cznego 

dost ępu do UM ( w tym doposa Ŝenie w sprz ęt komputerowy)  

Numer ogłoszenia: 104487 - 2013; data zamieszczenia : 07.06.2013 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 152172 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie 

ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Prezydent Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. 

dolnośląskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zakup z dostawą sprzętu 

komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem w ramach zadania 

:Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdroŜenie systemów wspomagających zarządzanie 

Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami 



danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia 

elektronicznego dostępu do UM ( w tym doposaŜenie w sprzęt komputerowy). 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z 

urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem w ramach zadania :Informatyzacja Urzędu Miasta - 

zakup i wdroŜenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja 

rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz 

rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do 

UM ( w tym doposaŜenie w sprzęt komputerowy). 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.21.33.00-8, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 

32.42.00.00-3, 32.50.00.00-8, 30.23.72.30-0, 30.21.32.00-7, 30.23.72.80-5, 30.23.70.00-9, 

30.23.31.32-5, 32.50.00.00-8. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  04.06.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  1. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

• Alex Sp.z o.o.,, ul.Wrocławska 261, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 171544,71 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIśSZĄ I 

NAJWYśSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty:  202753,00 

• Oferta z najni Ŝszą ceną: 187345,38 / Oferta z najwy Ŝszą ceną: 202753,00 

• Waluta:  PLN. 
 


