
                                          
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, z podziałem na 3 części. 
 
Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00055.2019   31.10.2019 r. 
l.dz.: ZP.ZD-00796/19  

 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019, poz. 1843) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły, w następującej 
kolejności, oferty niżej wskazanych Wykonawców: 
Oferta nr 1 - Towarzystwo Handlowe Alplast Sp. z o. o. Sp. k. ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin 

Część nr 1 - dostawa stacji roboczych. 
 Cena - 203.577,30 zł brutto 
 Wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji na stacje robocze - 60 miesięcy; 

Część nr 2 - dostawa oprogramowania oraz usług Software Assurrance na oprogramowanie. 
 Cena - 180.781,71 zł brutto 
 Wyrażony w pełnych dniach termin dostawy - 3 dni kalendarzowe od daty podpisania 

umowy; 
Oferta nr 2 - NTT Technology Sp. z o. o. Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa - Wesoła 

Część nr 1 - dostawa stacji roboczych. 
 Cena - 213.651,00 zł brutto 
 Wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji na stacje robocze - 60 miesięcy; 

Oferta nr 3 - FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice 
Część nr 1 - dostawa stacji roboczych. 

 Cena - 210.330,00 zł brutto 
 Wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji na stacje robocze - 60 miesięcy; 

Oferta nr 4 - Web-Profit Maciej Kuźlik , 41-940 Piekary Śląskie, ul. Spokojna 18 
Część nr 1- dostawa stacji roboczych. 

 Cena - 203.466,60 zł brutto  
 Wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji na stacje robocze - 60 miesięcy; 

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 
następujące kwoty brutto:  

Część nr 1 : 225.090,00 zł brutto 
Część nr 2:  185.730,00 zł brutto 
Część nr 3:    35.055,00 zł brutto 
 

Ponadto informuję, iż do Części nr 3 - dostawa usług serwisowych na urządzenia sieciowe -  nie zostały 
złożone żadne oferty. 

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, 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. 
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