
         
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na dostawę 

wyposażenia informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na 3 części.  

 

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

ZP.272.00003.2022   18.02.2022 r. 

l.dz.: ZP.ZD-00047/22  

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu 

wpłynęły oferty niżej wskazanych Wykonawców: 

1) Część nr 1 – Komputery typu All in One wraz z serwisami producenta: 

− Grupa E Sp. z o.o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy, 

• cena – 169.494,00 zł brutto, 

• okres gwarancji na dostarczony sprzęt –  60 miesięcy. 

− CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8/4, 26-600 Radom, 

• cena – 330.230,40 zł brutto, 

• okres gwarancji na dostarczony sprzęt –  60 miesięcy. 

− ProData Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 233, 60-406 Poznań, 

• cena – 184.500,00 zł zł brutto, 

• okres gwarancji na dostarczony sprzęt –  60 miesięcy. 

− KOMBIT PLUS Arkadiusz Spychała, ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań, 

• cena – 165.262,80 zł brutto, 

• okres gwarancji na dostarczony sprzęt –  60 miesięcy. 

− BCODERS SA, ul. Owczarska 7, 01-351 Warszawa, 

• cena –  192.864,00 zł brutto, 

• okres gwarancji na dostarczony sprzęt –  60 miesięcy. 

− SEVENCOMP Marcin Indrzejczak, ul. Grudzińskiego 50, 62-020 Swarzędz, 

• cena –  205.410,00 zł brutto, 

• okres gwarancji na dostarczony sprzęt –  60 miesięcy. 

2) Część nr 2 – Usługi poczty elektronicznej Exchange Online – brak ofert. 

3) Część nr 3 – Komponenty sieciowe i usługi serwisowe producenta na urządzenia sieciowe – 

BCODERS SA, ul. Owczarska 7, 01-351 Warszawa, 

• cena – 153.996,00  zł brutto, 
• termin dostawy komponentów sieciowych – 35 dni kalendarzowych od daty podpisania 

umowy, 

• termin dostawy usług serwisowych – 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


