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Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
na świadczenie usług serwisowych wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji  
na terminale. 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez 

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, w której 
zaoferowano czas usunięcia awarii urządzenia lub systemu SafeQ - 2 godziny oraz dla potrzeb porównania  
i oceny ofert realizację zadania za łączną cenę brutto: 88.483,74 zł, w tym: 
1) Wznowienie usług wsparcia serwisowego na System YSoft SafeQ za kwotę 19.680,00 zł brutto;  
2) Dostawę 15 sztuk licencji na terminale wraz z objęciem ich wsparciem serwisowym za kwotę 24.723,00 zł 
brutto;  
3) Dostawę 2 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z instalacją za kwotę 37.438,74 zł brutto;  
4) Świadczenie usługi konserwacyjno-serwisowej, w tym dostarczanie materiałów eksploatacyjnych i części 
zamiennych oraz ich wymiana dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń: 

a) Cenę 200.000 jednostronnych kopii/wydruków A4 monochromatycznych: 4.920,00 zł brutto (cena  
1 strony to 0,0246 zł brutto); 

b) Cenę 10.000 jednostronnych kopii/wydruków A4 kolorowych: 1.722,00 zł brutto (cena 1 strony to 
0,1722 zł brutto). 

Rozliczenia z Wykonawcą w zakresie, o którym mowa w pkt 4, prowadzone będą na podstawie 
zaproponowanych w ofercie cen jednostkowych brutto za faktycznie wykonane w okresie obowiązywania 
umowy ilości jednostronnych kopii/wydruków monochromatycznych i w kolorze, do wykorzystania kwoty, 
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania, tj. do wysokości 263.023,20 zł brutto. 
Przedmiotowa oferta jest jedyną złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała maksymalną liczbę  
– 100,00 punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny, tj.: cena – 95 %; czas usunięcia awarii 
urządzenia lub systemu SafeQ – 5 %. 
Wykonawca spełnił wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu. 

Zawarcie umowy, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, w zw. z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a), cytowanej ustawy 
wyznaczone zostało na dzień 12.04.2016 r. 
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