
                                                      
Informacja o wyniku 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00074.2015   27.11.2015 r. 

l.dz.: ZP.KW-00382/15    

 

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  

na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem  

na 2 części. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r.,  

poz. 907, ze zm.) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano: 

1) W zakresie części nr 1 – sprzęt komputerowy - ofertę złożoną przez KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Migdałowa 60,  

61-612 Poznań, w której zaoferowano: 

a) realizację zamówienia za cenę brutto: 73.529,40 zł; 

b)  okres dodatkowej gwarancji na sprzęt komputerowy: 24 miesiące; 

2) W zakresie części nr 2 – oprogramowanie - ofertę złożoną przez A. P. N. Promise S. A., ul. Kryniczna 2, 03-934 Warszawa, w której 

zaoferowano: 

a) realizację zamówienia za cenę brutto: 119.187,00 zł; 

b)  termin dostawy: 1 dzień kalendarzowy. 

Oferty wybranych Wykonawców są najkorzystniejsze w zakresie poszczególnych części i otrzymały maksymalną liczbę punktów  

w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny tj. część nr 1: cena - waga 90%, okres dodatkowej gwarancji na sprzęt komputerowy - 

waga 10%, część nr 2: cena – waga 95%, termin dostawy – waga 5%. 

Wykonawcy spełnili wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma)  

i adres wykonawcy 

Część nr 1 Część nr 2 

Liczba 

punktów  

w kryterium 

cena  

 

 

(waga: 90%) 

Liczba punktów  

w kryterium 

okres dodatkowej 

gwarancji 

na sprzęt komputerowy 

 

(waga: 10%) 

RAZEM 

Liczba 

punktów  

w kryterium 

cena 

 

 

(waga: 95%) 

 

Liczba punktów  

w kryterium 

termin dostawy 

 

 

(waga 5%) 

RAZEM 

1 
Andrzej Korzeniewski Corsoft,                               

ul. Trzykrotki 6, 04-727 Warszawa 
- - - 85,47 1,67 87,14 

2 
A. P. N. Promise S. A.,  

ul. Kryniczna 2,03-934 Warszawa 
- - - 95,00 5,00 100,00 

3 
NECKERIT Sp. z o.o., 

ul. Rejowiecka 10, 04-891 Warszawa 
- - - 80,26 0,50 80,76 

4 
Jakub Hryciuk Onex Group,           

ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa 
- - - 87,22 5,00 92,22 

5 
KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp.k.,           

ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań 
90,00 10,00 100,00 - - - 

6 
Mariusz Rychlik EWAM SYSTEM,   

ul. Złotowska 66, 60-189 Poznań 

84,87 

 
0,83 85,70 - - - 

Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,  

pok. 103A w dniu 02.12.2015 r., zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, w zw. z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) cytowanej ustawy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl                       


