
 
Informacja o wyniku postępowania 

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

ZP.272.00035.2018   19.09.2018 r. 
l.dz.: ZP.ZD-00352/18  

Sprawa: część nr 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
sprzętu komputerowego, z podziałem na 3 części. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579 ze zm.) informuję, iż w przedmiotowej części postępowania wybrano ofertę złożoną przez iCOD.pl Sp. z o.o.,  
ul. Grażyńskiego 51, 43 – 300 Bielsko – Biała, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 259.923,60 zł brutto. 
Wykonawca zobowiązał się, iż udzieli gwarancji na: 

− stacje robocze i monitory – 60 miesięcy, 

− laptopy – 36 miesięcy. 

 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, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
Złożone dokumenty potwierdziły, iż Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego wymogi. 
W związku z powyższym oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała 
maksymalną liczbę punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny. 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4  w związku z art. 90 ust. 3, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
została odrzucona oferta Ośrodka Komputerowego INFOSTIL Sp. z o.o., ul. Kombatantów 2, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski. 
Wykonawca zaproponował realizację zamówienia za kwotę 220.565,60 zł brutto, co na etapie sprawdzania złożonych ofert 
wzbudziło wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania zamówienia zgodnie z określonymi, w SIWZ wymaganiami.  
Zamawiający (pismo nr ZP.KW-00314/18 z dnia 22.08.2018 r.) wezwał Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień. 
Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty  
w niniejszym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  
ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 02.10.2018 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

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

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium  
Łączna liczba 
przyznanych 

punktów 
cena brutto – 

60% 

gwarancji na 
stacje robocze i 
monitory – 37% 

gwarancji na 
laptopy –  

3% 

1 
WEB-PROFIT Maciej Kuźlik,  

ul. Spokojna 18, 41 – 940 Piekary Śląskie 
59,92 37 3 99,92 

2 
Centrum Komputerowe PLANETA Marcin Dejas,  

ul. Piwna 32, 43 – 100 Tychy 
56,32 37 3 96,32 

3 
CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.,  

ul. Wolność 8/4, 26 – 600 Radom 
56,85 37 3 96,85 

4 
Hardsoft Telekom Jarosław Kaźmierczak,  
ul. Namysłowska 17/19, 60 – 166 Poznań 

54,97 37 3 94,97 

5 
Innovation In Technology Sp. z o.o.,  
ul. Śliwkowa 1, 78 – 100 Niekanin 

58,70 37 3 98,70 

6 
F.H.U. " HORYZONT" Krzysztof Lech,  
ul. 11 Listopada 21, 38 – 300 Gorlice 

58,39 37 3 98,39 

7 
Komputronik Biznes Sp. z o.o.,  

ul. Wołczyńska 37, 60 – 003 Poznań 
53,41 37 3 93,41 

8 
iCOD.pl Sp. z o.o.,  

ul. Grażyńskiego 51, 43 – 300 Bielsko – Biała 
60,00 37 3 100 

9 
Ośrodek Komputerowy INFOSTIL Sp. z o.o.,  

ul. Kombatantów 2, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski 
------ ------ ------ ------ 


