
 
 
 
 

 

 

Szczecin, dnia 13.10.2020 r. 

 

 

„Dostawa sprzętu sieciowego i oprogramowania” – DZP-262-29/2020 
 

(otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.10.2020 r. o godzinie 12:10) 

 
Część 1  

kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 420 000,00 zł brutto 

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena zł brutto [60%] Okres gwarancji [30%] Termin dostawy [10%] Warunki płatności 

1 
SYSTEM-IT Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Krasińskiego 10/17, 71-435 Szczecin 

390 045,30 zł  60 miesięcy 10 dni 
do 30 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury 

2 
Xcomp Spółka z o.o. Sp.k.  
ul. Białowieska 6b, 71-010 Szczecin 

368 921,28 zł 60 miesięcy 10 dni 
do 30 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury 

Część 2 
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 220 000,00 zł brutto 

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy 
Cena zł brutto 

[60%] 
Termin dostawy [40%] 

Warunki płatności 
 

2 
Xcomp Spółka z o.o. Sp.k.  
ul. Białowieska 6b, 71-010 Szczecin 

193 823,40 zł 10 dni 
do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury  

Część 3 
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 40 000,00 zł brutto 

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena zł brutto 
[60%] 

Okres gwarancji [30%] 
Termin dostawy  

[10%] 

Warunki płatności 

Termin wykonania 

2 
Xcomp Spółka z o.o. Sp.k.  
ul. Białowieska 6b, 71-010 Szczecin 

35 869,26 zł 60 miesięcy 10 dni 
do 30 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury 



 
 
 
 

 

 

Część 4 
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 460 000,00 zł brutto 

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena zł brutto 
[60%] 

Okres gwarancji [30%] 
Termin dostawy  

[10%] 
Warunki płatności 

2 
Xcomp Spółka z o.o. Sp.k.  
ul. Białowieska 6b, 71-010 Szczecin 

432 305,64 zł 60 miesięcy 10 dni 
do 30 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury 

Część 5 
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 75 000,00 zł brutto 

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena zł brutto 
[60%] 

Okres gwarancji [30%] 
Termin dostawy  

[10%] 
Warunki płatności 

2 
Xcomp Spółka z o.o. Sp.k.  
ul. Białowieska 6b, 71-010 Szczecin 

78 830,70 zł 60 miesięcy 10 dni 
do 30 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury 

 
Kwota przeznaczona na sfinansowanie całości zamówienia: 1 215 000,00 zł brutto 
 
Informacja dla Wykonawców: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu 
oświadczenie, w oryginale, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że ewentualne 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Podstawa prawna – art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 
 
Sporządziła: Marzena Kopacka-Biculewicz 


