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Sprawa: część nr 5, 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. 

 

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 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu 

wybrano ofertę złożoną przez SevenComp Marcin Indrzejczak, ul. Grudzińskiego 50, 62-020 Swarzędz, 

w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 32.976,05 zł brutto i udzielono 12 miesięcy 

dodatkowej gwarancji na zaoferowane skanery, której zakres tożsamy jest z zakresem wymaganej 

przez Zamawiającego gwarancji 12-miesięcznej. 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, ponieważ jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odrzucona zostaje oferta Koncept Sp. z o. o.,  

ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  w celu 
ustalenia, czy złożona oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

ponieważ jej cena jest niższa o ponad 30 % od wartości zamówienia powiększonej o podatek od 

towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania (tj. 35.793,00 zł), zwrócił się do 

Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów mających 

wpływ na wysokość zaproponowanej ceny. 

Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienia, z których wynika, iż zaoferowane zostały 

skanery Avision AD260 oraz Flatbed FB1200 Plus, które nie są zintegrowane elektronicznie  

w sterowniku. Z informacji posiadanych przez Zamawiającego, które potwierdzone zostały  

u dystrybutora skanerów Avision, wynika, że taka integracja jest obecnie możliwa wyłącznie  

w kombinacjach AD260/AD280 + FB2280E/FB6280E/FB5000 oraz AD230/AD240  
+ FB1200plus/FB2280E/FB6280E/FB5000. Kombinacja skanerów Avision AD260 i Flatbed FB1200 Plus 

nie funkcjonuje ze sterownikiem DualDriver, w wyniku czego skanery widziane są przez system, jako 

dwa osobne urządzenia. Ponadto skaner Flatbed FB1200 Plus posiada interfejs USB 2.0, podczas gdy 

Zamawiający wymagał urządzenia z interfejsem USB 3.0. 

W związku z powyższym, ponieważ zaoferowane przez Wykonawcę skanery nie spełniają wymagań 

Zamawiającego zawartych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ, oferta 

zostaje odrzucona. 

W przedmiotowym postępowaniu zastosowano tzw. procedurę odwróconą, o której mowa  

w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, w której Zamawiający najpierw dokonał oceny 

ofert, a następnie zbadał czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,  

tj. SevenComp Marcin Indrzejczak, ul. Grudzińskiego 50, 62-020 Swarzędz, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdziły, iż Wykonawca spełnia ww. warunki.  

W związku z powyższym oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym 

postępowaniu i otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny. 

Wykonawca spełnił wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu. 

 

 



Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Liczba punktów 

w kryterium  
cena  

 

 
 

(waga 60 %) 

Liczba punktów  

w kryterium okres 
dodatkowej 

gwarancji na 

zaoferowane skanery 
 

(waga 40 %) 

RAZEM 

3. 
„e-Tech” Jacek Sójka Sp.j.,  

ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź 
55,56 40,00 95,56 

7. 
Koncept Sp. z o. o.,  

ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa 
Oferta odrzucona 

9. 
Infomex Sp. z o. o.,  

ul. Wesoła 19B, 34-300 Żywiec 
56,99 40,00 96,99 

10. 
VOL Sp. z o. o. Sp. k.,  

ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań 
58,23 40,00 98,23 

11. 
Ośrodek Komputerowy Infostil Sp. z o. o.,  

ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wielkopolski 
58,20 40,00 98,20 

12. 
SevenComp Marcin Indrzejczak,  

ul. Grudzińskiego 50, 62-020 Swarzędz 
60,00 40,00 100,00 

 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 28.12.2016 r., tj. po upływie terminu określonego 

w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

 
 

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


