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INFORMACJA  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, w imieniu Miasta 

Łodzi informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup 

oprogramowania antywirusowego wraz z asystą techniczną na okres 12 miesięcy” jako 

najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez nw. Wykonawcę: 

 Technologie Internetowe S.A. 

 ul. Bukowiecka 92  

 03-893 Warszawa 

  Na podstawie badania ofert ustalono, iż oferta nr 1 firmy: Technologie Internetowe S.A.   

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane  

w specyfikacji kryteria wyboru. 

        Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy podaję informacje o Wykonawcach, którzy złożyli 

oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną ofertom w poszczególnych 

kryteriach oceny ofert i łączną punktację: 

Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy 

 

Liczba pkt  

w kryterium 

„Cena 

oferty   

 brutto” 

w PLN 

Liczba pkt w  kryterium 
„Funkcjonalność w tym parametry 

techniczne” (F)  

 
Łączna 

   liczba pkt. 

1 

 
Technologie Internetowe S.A. 

ul. Bukowiecka 92  
 03-893 Warszawa 

 

60,00 

„Ukrywanie stacji roboczej  
- uniemożliwianie określenia 

systemu operacyjnego  
i rodzaju przeglądarki 

internetowej przez serwery 
WWW”  

(F1) 

 
0 

80,00 

„Logowanie USB - produkt 
ma umożliwiać logowanie 

plików wgrywanych  
na urządzenia zewnętrzne”  

(F2) 

0 
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2

„Blokowanie 
automatycznego 

uruchamiania - produkt musi 
automatycznie umożliwić 

zablokowanie pliku 
autorun.inf na urządzeniach 

zewnętrznych 
 i na udziałach sieciowych”  

(F3) 

0 

„Szyfrowanie - szyfrowanie  
i deszyfrowanie na stacjach 

roboczych plików, katalogów, 
dysków”  

(F4) 

20,00 

„Dodatkowe funkcje smtp - 
wsparcie dla Transport Layer 
Security (TLS) definiowane 
per domena lub polityka, 
Sender Policy Framework 

(SPF), Sender ID”  
(F5) 

0 

Łączna liczba pkt  
w  kryterium 

„Funkcjonalność w tym 
parametry techniczne” (F) 

20,00 

 
 
 
 

z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 
/podpis nieczytelny/ 

                    Roman Cieślak 
DYREKTOR 

Wydziału Zamówień Publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamieszczono: 
- strona internetowa Zamawiającego (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/) 


