
 

 

 

PAO/X/MS/13/2018 

Warszawa, dnia 15  lutego 2018 r. 

 

WYKONAWCY 

wg rozdzielnika 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów stacjonarnych 

i laptopów (znak zamówienia 1/dost./2018) 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp - przekazuję informację  
o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę Nr 4, złożoną przez: 

Statim Piotr Wypijewski  

ul. Głogowska 3, 01-743 Warszawa 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest 

zgodna z warunkami określonymi w SIWZ. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 

z punktu widzenia kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ – kryteriami oceny ofert były: 

cena (o wadze 58%), dodatkowe parametry oferowanego sprzętu (o wadze 34%) oraz 

gwarancja (o wadze 8%).  Ofercie przyznano 76,00 punktów 

Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz przyznana punktacja: 

 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Przyznane punkty  

w kryterium: 
Liczba 

przyznanych 

punktów Cena 

Dodatkowe 

parametry 

oferowanego 

sprzętu 

Gwarancja 

1 
Alltech sp.j.  

ul. Spółdzielcza 33 
Oferta odrzucona 



 

 
 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Przyznane punkty  

w kryterium: 
Liczba 

przyznanych 

punktów Cena 

Dodatkowe 

parametry 

oferowanego 

sprzętu 

Gwarancja 

09-407 Płock  

2 

Web-Profit Maciej Kuźlik 

ul. Spokojna 18 

41-490 Piekary Śląskie  

Oferta odrzucona 

3 

Anncomp I Sp. z o.o. 

ul. Słomiana 13 

01-353 Warszawa  

Oferta odrzucona 

4 

Statim Piotr Wypijewski 

ul. Głogowska 3 

01-743 Warszawa  

58,00 10,00 8,00 76,00 

5 

Primar - Information Technology, 

Grzegorz Pałczyński 

ul. Meksykańska, nr 6, lok. 101 

03-948 Warszawa 

50,53 14,00 6,00 70,53 

6 

Giga Multimedia Eugeniusz 

Sienicki 

róg Alei Niepodległości/Armii 

Ludowej WGE paw., nr 40 

00-609 Warszawa 

Oferta odrzucona 

 

III. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

2. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucono: 

OFERTA Nr 1 -  Alltech sp.j.  

ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock  

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych -  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:  

Zamawiający wymagał dla Laptopów typu 2, aby w przypadku, w którym oferowane oprogramowanie 

operacyjne posiada wersję dla użytkownika domowego oraz wersję dla podmiotu publicznego/użytku 

komercyjnego/osoby prawnej/lub podmiotu z sektora edukacji zaoferowane była wersja dla 

podmiotu publicznego/użytku komercyjnego/osoby prawnej/lub podmiotu z sektora edukacji. 

Wykonawca w swojej ofercie zaoferował natomiast system operacyjny Windows 10 Home.   

W związku z powyższym oferowany przez Wykonawcę sprzęt jest niezgodny z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego.  

 

OFERTA Nr 2 -  Web-Profit Maciej Kuźlik 

ul. Spokojna 18, 41-490 Piekary Śląskie  



 

 
 

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych -  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:  

Zamawiający wymagał, aby stacja dokująca posiadała własny zasilacz, połączenie z laptopem za 

pomocą jednego łącza wraz z przenoszeniem zasilania. Stacja dokująca musi przekazywać zasilanie 

do laptopa. Zaoferowana przez Wykonawcę stacja dokująca Dell D3100 nie posiada funkcjonalności 

przenoszenia zasilania.  

Ponadto Zamawiający wymagał, aby laptop typ II miał możliwość obrotu ekranu o 360 stopni. 

Zaoferowany przez Wykonawcę laptop Dell XPS 13 9360 nie ma możliwości obrotu ekranu o 360 

stopni. 

W związku z powyższym oferowany przez Wykonawcę sprzęt jest niezgodny z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego.  

 

OFERTA Nr 3 -  Anncomp I Sp. z o.o. 

ul. Słomiana 13, 01-353 Warszawa  

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych -  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:  

Zamawiający wymagał, aby dla Laptopów typu 1 zainstalowany był system operacyjny Microsoft 

Windows 10 Professional PL 64-bit z licencją i nośnikiem lub partycją RECOVERY lub równoważne 

w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi 

w administracji państwowej.  

Wykonawca w swojej ofercie nie zaoferował żadnego systemu operacyjnego dla Laptopów typu I.  

W związku z powyższym oferowany przez Wykonawcę sprzęt jest niezgodny z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego.  

 

OFERTA Nr 6 -  Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki 

róg Alei Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw., nr 40, 00-609 Warszawa  

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych -  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:  

Zamawiający wymagał dla Laptopów typu 2, aby w przypadku, w którym oferowane oprogramowanie 

operacyjne posiada wersję dla użytkownika domowego oraz wersję dla podmiotu publicznego/użytku 

komercyjnego/osoby prawnej/lub podmiotu z sektora edukacji zaoferowane była wersja dla 

podmiotu publicznego/użytku komercyjnego/osoby prawnej/lub podmiotu z sektora edukacji. 

Wykonawca w swojej ofercie zaoferował natomiast system operacyjny Windows 10 Home.   

W związku z powyższym oferowany przez Wykonawcę sprzęt jest niezgodny z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego.  

 

 

Rozdzielnik: 

1.  Alltech sp.j., ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock 

2. Web-Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-490 Piekary Śląskie 

3. Anncomp I Sp. z o.o., ul. Słomiana 13, 01-353 Warszawa 



 

 
 

4. Statim Piotr Wypijewski, ul. Głogowska 3, 01-743 Warszawa 

5. Primar - Information Technology, Grzegorz Pałczyński, ul. Meksykańska, nr 6, lok. 101, 03-

948 Warszawa 

6. Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki, róg Alei Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw., nr 40, 

00-609 Warszawa 


