
 

 

Szczecin, dnia 09.09.2020 r. 

ZZ-2380-47/20 

informacja na stronę internetową 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 

zwanej dalej „uPzp” na zakup i dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca, fabrycznie 

nowych komputerów stacjonarnych wraz z monitorami oraz komputerów przenośnych 

 

     Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o: 

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej  

przez Wykonawcę: 

NTT Technology Sp. z o.o. 

Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89 

05-077 Warszawa 

za cenę brutto 636 256,86 zł za zamówienie gwarantowane oraz za cenę brutto 80 314,08 zł za zamówienie 

w ramach prawa opcji. 

Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała 

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wykazał, 

iż spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania. 

Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą 

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).  

Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

1.2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp): 

L.p. Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Liczba pkt wg kryterium 

1 2 NTT Technology Sp. z o.o. 

Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89 

05-077 Warszawa 

Cena w zł brutto (K1) – 50,00 w tym: 

- cena w zł brutto zamówienia gwarantowanego 

(CG) – 45,00; 

- cena w zł brutto zamówienia w ramach prawa 

opcji (CO) – 5,00; 

Okres gwarancji na oferowane komputery 

stacjonarne typu 1 (K2) – 8,00; 



 

 

Okres gwarancji na oferowane komputery 

stacjonarne typu 2 (K3) – 8,00; 

Okres gwarancji na oferowane komputery przenośne 

(K4) – 8,00; 

Okres gwarancji na oferowane monitory (K5) – 8,00; 

Ilość pamięci RAM komputer stacjonarny typu 1 

(K6) – 6,00; 

Ilość pamięci RAM komputer stacjonarny typu 2 

(K7) – 6,00; 

Ilość pamięci RAM komputer przenośny (K8) – 5,00; 

Zatrudnienie przy realizacji zadania 

osoby niepełnosprawnej w pełnym wymiarze czasu 

pracy (K9) – 0,00; 

Razem :  99,00 

2 6 ITPunkt Sp.z o.o. 

ul. Szyb Walęty 26A 

41-700 Ruda Śląska 

Cena w zł brutto (K1) – 44,71 w tym: 

- cena w zł brutto zamówienia gwarantowanego 

(CG) – 40,55; 

- cena w zł brutto zamówienia w ramach prawa 

opcji (CO) – 4,16; 

Okres gwarancji na oferowane komputery 

stacjonarne typu 1 (K2) – 8,00; 

Okres gwarancji na oferowane komputery 

stacjonarne typu 2 (K3) – 8,00; 

Okres gwarancji na oferowane komputery przenośne 

(K4) – 4,00; 

Okres gwarancji na oferowane monitory (K5) – 8,00; 

Ilość pamięci RAM komputer stacjonarny typu 1 

(K6) – 6,00; 

Ilość pamięci RAM komputer stacjonarny typu 2 

(K7) – 6,00; 

Ilość pamięci RAM komputer przenośny (K8) – 0,00; 

Zatrudnienie przy realizacji zadania 

osoby niepełnosprawnej w pełnym wymiarze czasu 

pracy (K9) – 0,00; 

Razem :  84,71 

3 1 MPC Paweł Oleksiewicz 

ul. Podrzeczna 38 

99-300 Kutno 

oferta odrzucona w dn. 14.08.2020 r. 



 

 

4 7 SUNTAR Sp. z o.o. 

ul. Boya Żeleńskiego 5b 

33-100 Tarnów 
oferta odrzucona w dn. 14.08.2020 r. 

5 9 Ośrodek Komputerowy INFOSTIL 

Sp. z o.o. 

ul. Kombatantów 2 

66-400 Gorzów Wlkp. 

oferta odrzucona 

6 3 INNOVATION IN TECHNOLOGY 

Sp. z o.o. 

ul. Szmaragdowa 3 

78-100 Niekanin 

oferta odrzucona 

7 8 IMMITIS Sp. z o.o. 

ul. Dworcowa 83 

85-009 Bydgoszcz 
oferta odrzucona 

8 4 El Toro Bobrowski Blatkiewicz 

Spółka Jawna 

ul. Racławicka 23 

73-110 Stargard 

oferta odrzucona 

9 5 CEZAR Cezary Machnio i Piotr 

Gębka Sp. z o.o. 

ul. Wolność 8 lok 4 

26-600 Radom 

oferta odrzucona 

1.3) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający 

nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu); 

1.4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): 

Zamawiający nie stosuje dynamicznego systemu zakupów, ponieważ nie przewiduje udzielenia zamówienia 

w trybie określonym w art. 102 uPzp. 
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