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A/ZP/SZP.251-32/16 
 

Informacja z otwarcia ofert 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-32/16 na dostawę: 

„Urządzeń komputerowych” 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
162 346,47 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć 
złotych czterdzieści siedem groszy). Jest to zamówienie udzielane w częściach. Dla 
poszczególnych części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć: 
części nr 1 zamówienia, w wysokości 34 440,00 zł brutto, 
części nr 2 zamówienia, w wysokości 33 196,47 zł brutto, 
części nr 3 zamówienia, w wysokości 94 710,00 zł brutto. 
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty: 
 
1.  IT TRONIC Tomasz Kostecki, Rogaszyce 82P, 63-500 Ostrzeszów: 

 Część nr 1 – 21 875,00,00 złotych brutto,  
 Termin wykonania zamówienia – 20 dni (kalendarzowych) od daty zawarcia 

umowy, 
 Termin gwarancji – 12 miesięcy, 
 Termin płatności – 30 dni. 

 
2. DECSOFT S.A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa: 

 Część nr 3 – 101 721,00 złotych brutto,  
 Termin wykonania zamówienia – 20 dni (kalendarzowych), 
 Termin gwarancji – 3 lata, 

 Termin płatności – 30 dni. 
 

3. SENSUM Artur Gajo, Stanin 41, 21-422 Stanin: 
 Część nr 1 – 31 488,00 złotych brutto,  
 Część nr 2 – 31 957,86 złotych brutto, 

 Część nr 3 – 119 872,11 złotych brutto, 
 Termin wykonania zamówienia – 20 dni (kalendarzowych), 
 Termin gwarancji – część nr 1 - 12 miesięcy, część nr 2 – 3 lata, część nr 3 – 

min. 3 lata, 

 Termin płatności – 30 dni. 
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4. COMP DATA Sp. z o. o., ul. Wiertnicza 134 A, 02-952 Warszawa: 
 Część nr 1 – 45 848,25 złotych brutto,  
 Termin wykonania zamówienia – do 20 dni (kalendarzowych) od daty zawarcia 

umowy, 
 Termin gwarancji – 12 miesięcy od daty dostawy, 
 Termin płatności – 30 dni. 

 
 

 Sekretarz Komisji Przetargowej 
 
  
                                                                  Jolanta Woźniak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 7 października 2016 roku. 
 
 
Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Zał. nr 5 do 

SIWZ. 

http://www.imid.med.pl/
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