
 
 

Informacja o wyniku postępowania 

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

ZP.272.00053.2018   06.12.2018 r. 
l.dz.: ZP.ZD-00541/18  

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

wielofunkcyjnych wraz ze świadczeniem usług konserwacyjno – serwisowych. 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) 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: 200.123,70 zł brutto.  
1. Całkowita wartość zawartej umowy wyniesie 205.649,70 zł brutto, w tym: 

1) Dostawa 5 szt. licencji na terminale wraz z objęciem ich wsparciem serwisowym YSoft za cenę 19.483,20 zł 
brutto; 

2) Dostawa 5 szt. licencji na OCR na urządzeniach wraz ze wsparciem serwisowym za cenę 1.728,00 zł brutto. 
3) Dostawa 7 szt. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z instalacją za cenę 105.472,50 zł brutto.  
4) Świadczenie usługi konserwacyjno-serwisowej, w tym dostarczanie materiałów eksploatacyjnych i części 

zamiennych oraz ich wymiana, na potrzeby porównania i oceny ofert zaproponowano: 
a) Cenę 60.000 jednostronnych kopii/wydruków A4 monochromatycznych: 43.200,00 zł brutto 

(zaproponowana cena 1 strony to 0,02 zł brutto); 
b) Cenę 7.000 jednostronnych kopii/wydruków A4 kolorowych: 30.240,00 zł brutto (zaproponowana cena 

1 strony to 0,12 zł brutto); 
Rozliczenia z Wykonawcą, w tym zakresie 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. 

2. Licencje oraz urządzenia o których mowa w pkt 1 – 3 zostaną dostarczone do 14 dni kalendarzowych  
od daty podpisania umowy. 

3. Termin świadczenia usługi o której mowa w pkt 4 zaplanowany został od dnia podpisania umowy  
do momentu wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,  
tj. 78.966,00 zł brutto, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy. 

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 60 % - 60 pkt;  

• czas usunięcia awarii urządzenia lub systemu SafeQ 35 % - 35 pkt. 

• wyrażony w pełnych dniach kalendarzowych termin dostawy 5 % - 5 pkt. 
Wykonawca spełnił wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu. 
 Zawarcie umowy, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1, w zw. z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a), cytowanej ustawy 
wyznaczone zostało na dzień 07.12.2018 r. 
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