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Wykonawcy biorilCY udzial 
w niniejszym postQPowaniu 

Informacja 0 wyborze najkorzystniejszej oferty 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowier'l publicznych 

(Oz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dafej "ustawet PZp", w imieniu Miasta todzi informuj~, ze 

w post~powaniu na "DostawQ, wdrozenie, dostosowanie do potrzeb Zamawiajilcego, 

uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i uslugi wsparcia technicznego Systemu 

informatycznego t.6dzkiej Karty Bibliotecznej" w ramach projektu "Modernizacja, 

rozszerzenie funkcji i wyposazenie bibliotek" w latach 2017 - 2018 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020, Os 

VI. Rewitalizacja i Potencjal Endogeniczny Regionu, Dzialanie V1.1. Dziedzictwo 

Kulturowe i Infrastruktura Kultury, Poddziatanie VI.1.1. Dziedzictwo Kulturowe i 

Infrastruktura Kultury-ZIT", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako 

najkorzystniejszet wybrano ofert~ zfoZOnet przez WykonawcQ: 

MOL Sp. z 0.0. 

ul. Slilska 35-37 
81-310 Gdynia 

Na podstawie oceny spetniania warunkow udziatu w post~powaniu oraz kryteriow 

oceny ofert ustalono, iz oferta nr 2 ztozona przez ww. wykonawc~ odpowiada 

wszystkim wymaganiom okreslonym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji istotnych warunkow 

zamowienia i zostata oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu °podane w SIWZ kryteria 

wyboru. 
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Sygnity Business Solutions 
S.A. Oferta nie podlega ocenie 1 ul. Dllbrowskiego 12 

65-021 Zielona Gora 
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 10,0010,00 5,00 10,00 18,80 98,80 
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Konsorcjum: 

1. Cultware Sp.z 0.0. 


(Lider) 

ul. Konstantynowska 


30/32C m. 35 
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 Oferta nie podlega ocenie 94-303 LOdi 


2. Monguz 

Informaciotechnologiai 


Kft. (partner) 

ul. Jobb fasor 6-10, 6726 


Szeged W~gry 


Zamieszczono: 
- strona internetowa ZamawiajC\.cego (http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/) u . PRElYDENTA MIASTA ~ 
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