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ZP 9  - 2019 

Informacja z otwarcia ofert 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz dostawa urządzenia 
wielofunkcyjnego” 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), (dalej ustawy Pzp) przekazuje informacje z otwarcia 

ofert, które odbyło się w dniu 08.07.2019 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego Sala 

Konferencyjna. 

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację 

zamówienia:  

Część 1 postępowania: dostawa 21 szt. komputerów stacjonarnych oraz 3 szt. komputerów 

przenośnych wraz z oprogramowaniem: 138.744,00 zł brutto 

 

Część 2 postępowania: dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego 

wraz z przeprowadzeniem szkolenia z obsługi urządzenia: 22.140,00 zł brutto 

 

Termin wykonania zamówienia, warunki płatności zostały ustalone przez Zamawiającego w SIWZ i 

zaakceptowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.  

 

 

W wyznaczonym terminie do 08.07.2019 r. do godziny 11:00 wpłynęły 3 oferty na Część 1 

postępowania: dostawa 21 szt. komputerów stacjonarnych oraz 3 szt. komputerów przenośnych 

wraz z oprogramowaniem: 

 

Numer 

oferty 

Nazwa Wykonawcy Cena brutto Okres gwarancji 

 

Sprawność 

zasilacza 

4031 COMP DATA Sp. z o.o. 

ul. Wiertnicza 134a 

02-952 Warszawa 

120.987,72 5 lat >85% 

4062 Media-Pol 

Paweł Szymczuk 

ul. Motycka 11 

03-566 Warszawa 

Wykonawca nie przedstawił str. 1 formularza ofertowego 

(Załącznik nr 2 do SIWZ), zawierającej m.in. ceny za 

przedmiot zamówienia 

4065 GABOS Software 

ul. Berbeckiego 6 

44-100 Gliwice 

135.541,08 5 lat >85% 
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W wyznaczonym terminie do 08.07.2019 r. do godziny 11:00 wpłynęły 4 oferty na Część 2 

postępowania: dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego wraz z 

przeprowadzeniem szkolenia z obsługi urządzenia: 

 

Numer 

oferty 

Nazwa Wykonawcy Cena brutto Okres gwarancji 

4019 Copix Sp. z o.o. 

ul. Laurowa 6 

03-197 Warszawa 

22.693,50 7 lat 

4034 

(zmieniona 

4067) 

DKS Sp. z o.o. 

ul. Energetyczna 15 

80-180 Kowale 

22.386,00 5 lat 

4062 Media-Pol 

Paweł Szymczuk 

ul. Motycka 11 

03-566 Warszawa 

Wykonawca nie przedstawił str. 1 

formularza ofertowego (Załącznik 

nr 2 do SIWZ), zawierającej m.in. 

ceny za przedmiot zamówienia 

4066 COMPAAN s.c. 

Leszek Kielak, Paweł Kania 

ul. Staszica 7/9 

01-188 Warszawa 

23.549,58 5 lat 

 

 

Wykonawcy,  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  przez  Zamawiającego  na  stronie  

internetowej, wyżej wskazanych informacji zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności  do tej samej  grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem Załącznik 

nr 5 do SIWZ. 

Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 
Dyrektor 
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