
                                          
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, usług serwisowych producenta, 

licencji na oprogramowanie oraz skanerów, z podziałem na 5 części. 
 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
ZP.272.00067.2016   30.11.2016 r. 
l.dz.: ZP.KW-00414/16   

 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

 z 2015, poz. 2164 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły, w następującej 
kolejności, oferty niżej wskazanych Wykonawców: 

 
1) Point Sp. z o. o., ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, w zakresie części nr 2: 

− cena brutto oferty: 20.910,00 zł; 

− termin realizacji zamówienia: do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
 

2)  PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec, w zakresie części nr 1: 

− cena brutto oferty: 137.618,55 zł; 

− okres dodatkowej gwarancji na zaoferowany sprzęt komputerowy: 24 miesiące. 

3) „e-Tech” Jacek Sójka Sp.j., ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź, w zakresie części nr 5: 

−  cena brutto oferty: 35.608,77 zł; 

−  okres dodatkowej gwarancji na zaoferowane skanery: 24 miesiące. 
 

4) A.P.N. Promise S.A., ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, w zakresie części nr 4: 

− cena brutto oferty: 151.016,43 zł; 

− termin realizacji zamówienia: do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
 

5) Innovation In Technology Sp. z o. o., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin: 
    W zakresie części nr 1: 

− cena brutto oferty: 137.809,20 zł; 

− okres dodatkowej gwarancji na zaoferowany sprzęt komputerowy: 24 miesiące. 
W zakresie części nr 4: 

− cena brutto oferty: 151.907,50 zł; 

− termin realizacji zamówienia: do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
 

6) Jakub Hryciuk Onex Group, ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, dodatkowy adres: Al. Najświętszej 
Maryi Panny 34, 42-200 Częstochowa, w zakresie części nr 4: 

− cena brutto oferty: 151.152,30 zł; 

− termin realizacji zamówienia: do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
 

7) Koncept Sp. z o. o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa, w zakresie części nr 5: 

− cena brutto oferty: 23.739,00 zł; 

− okres dodatkowej gwarancji na zaoferowane skanery: 12 miesięcy. 
 

8) System Data Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec, w zakresie części nr 1: 

− cena brutto oferty: 143.110,50 zł; 

− okres dodatkowej gwarancji na zaoferowany sprzęt komputerowy: 24 miesiące. 
 



9) Infomex Sp. z o. o., ul. Wesoła 19B, 34-300 Żywiec, w zakresie części nr 5: 

− cena brutto oferty: 34.716,75 zł; 

− okres dodatkowej gwarancji na zaoferowane skanery: 12 miesięcy. 
 

10) VOL Sp. z o. o. Sp. k., ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań: 
W zakresie części nr 3: 

− cena brutto oferty: 22.509,00 zł; 

− termin realizacji zamówienia: do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
     W zakresie części nr 4: 

− cena brutto oferty: 157.993,50 zł; 

− termin realizacji zamówienia: do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
W zakresie części nr 5: 

− cena brutto oferty: 33.978,75 zł; 

− okres dodatkowej gwarancji na zaoferowane skanery: 12 miesięcy. 
 

11) Ośrodek Komputerowy Infostil Sp. z o. o., ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wielkopolski: 
W zakresie części nr 1: 

− cena brutto oferty: 138.325,80 zł; 

− okres dodatkowej gwarancji na zaoferowany sprzęt komputerowy: 24 miesiące. 
W zakresie części nr 5: 

− cena brutto oferty: 33.997,20 zł; 

− okres dodatkowej gwarancji na zaoferowane skanery: 12 miesięcy. 
 

12) SevenComp Marcin Indrzejczak, ul. Grudzińskiego 50, 62-020 Swarzędz, w zakresie części nr 5: 

− cena brutto oferty: 32.976,05 zł; 

− okres dodatkowej gwarancji na zaoferowane skanery: 12 miesięcy. 
 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w 

zakresie każdej z części w wysokości: 

−  Część nr 1 Sprzęt komputerowy: 131.364,00 zł brutto; 

− Część nr 2 Usługi serwisowe producenta: 23.001,00 zł brutto; 

− Część nr 3 Licencje na oprogramowanie: 23.001,00 zł brutto; 

− Część nr 4 Licencje oraz usługi Software Assurance na oprogramowanie: 160.124,99 zł brutto; 

− Część nr 5 Skanery wraz z materiałami eksploatacyjnymi: 35.793,00 zł brutto. 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w odniesieniu do 

pozostałych uczestników niniejszego postępowania), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cytowanej 
ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl     


