
q) Gwarantowany czas reakcji na wezwanie w sytuacjach awaryjnych wynosi do 6

godzin od chwili węzwania telefonicznego i będą one uwzględnione do rozliczęnia
miesięcznego,

r) Liczba godzin usług informatycznych będzie wynosió 10 na miesiąc. Wykonawca w
uzgodnieniu z Zamawiającym ustali godziny i dni dyżurów w siedzibie
Zamawnjącego,

s) Wykonawcamoże rozliczyó część godzin w formie zda|nej w sytuacji wykonywania
prac administracyjnych na serwerze, po uprzednim uzgodnieniu z Zarlawiającym,
w sytuacji, gdy nie ma możliwości wykonania tego typu dziaŁńw czasie godzin pracy

ZaI<ładu
t) Opieka informatyczta będzie odbywaó się w soboty oraz w niedziele i Święta

w sl,tuacji awarii sprzętu,
u) Inne napfawy, konserwacj e czy zńezptęczenia sprzętu zlecone ptzęzZamawiĄącego,

2. Wskazanie środków przewidzianych na rea\izację zadanta w planie finansowym
Powiatowego Zal<ładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku
budzetowym ( dział, rozdział):
Dział 852, Ftozdziń 85295, § 4300 numer zadania 3.20, żródła finansowania:
dziaŁalno ś ć go sp o darcz a

3, Wykaz zawierający wykonawców, do których v"rydziŃ zamawiający skierował
zapyIanie ofertowe:

|) ZETO Spółka zo.o., A1. Kraśnicka 35, 20-718 Lublin,
2) VICO Spółka Jawna, ul. Droga Męczenników Majdanka74,20-325 Lublin,
3) SONET3 Janusz Olek, ul. Swiętoduska 16, 20-082 Lublin,
4) NETEAM Systemy Informatyczne Adam Caryk, ul. Skarbkall2},żt-}I}Łęczna,
5) MIKROBIT Spółka z o,o,, u|. Zana 39, 20-60I Lublin
6) CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGo, ul. okrzei I5l9ę,22-300

Krasnystaw

4. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Neteam, Adam Caryk, ul. Skarbka 1 lok. 20, 2I-UOŁęczna, oferla na kwotę

brutto 738,00 zł., ofercie przyznano 100 punktów
2) MTVP Marzena Tarczyński vel Prymas, Lublin ul. Wieniawska2ll8, oferta na

kwotę brutto 7 380,00 zł., ofercie prz1znalno 10 punktów
3) Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, ul. Okrzei 1519ę,22-300

Krasnystaw, oferta na kwotę brutto 799r50 zł., ofercie przyznano 9ż130 punktów
5. Nazwisko (lub nazwę fi.-y) i adręs wykonawcy, którego oferta zostaŁa :uznanla za

najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans
ceny i innych kryeriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego
oraz uzasadnienie wyboru oferty :

NETEAM Adam Caryk, ul. Skarbka 1 lok. 20, 21-010 Łęczna,
cena oferty netto: 600,00 ń., cena oferty brutto: 738,00 zł.
Oferta spełnia wymagania ZamawiĄącego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.


