
 
 
Spr. nr ZZP.271.35..2017 
 

Opoczno, 29.12.2017r 

 
 

DLA ZAINTERESOWANYCH 
 
 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 
 Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 19.12.2017r. 
o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. 
„Zakup i dostawa infrastruktury sprzętowej wraz z instalacją i konfiguracją w podziale 
na 2 zadania: 
Zadanie 1: Dostawa wraz z instalacją i konfiguracją sprzętu- serwer aplikacji, serwer 
plików, serwer komunikacji 
Zadanie 2: Dostawa wraz z konfiguracją sprzętu- komputer przenośny z systemem 
operacyjnym i pakietem biurowym, drukarka, skaner”. 
 
 Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz wskazuje 
punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert, a także łączną punktację.  
 Do upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego złożone zostały: w 
zakresie zadania 1 - 4 oferty; w zakresie zadania 2 – 1 oferta (informacja z otwarcia 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.opoczno.pl). 
 Mając na uwadze postanowienia zawarte w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający informuje, że najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 

W wyniku powyższych czynności  dokonano wyboru ofert: 
 

W zakresie zadania nr 1 dokonano wyboru oferty nr 2 - Wykonawcy DS COMP SYLWIA 
DULAK OS. KOŚCIUSZKOWSKIE 6 LOK. 229, 31-858 KRAKÓW.  
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w  postępowaniu określone w SIWZ, nie 
podlega wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Oferta uzyskała największą ilość punktów w 
ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert dla zadania 1 tj. (1) cena 60 pkt, (2) okres 
gwarancji na serwery 40 pkt, łącznie 100 pkt.  
Cena brutto oferty najkorzystniejszej to 77 244,00 zł, okres gwarancji na serwery: G1: 60 
miesięcy, G2: 60 miesięcy, G3: 60 miesięcy. 
 
Pozostałe oferty podlegające ocenie: 

 
ZADANIE 1:  
DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ I KONFIGURACJĄ SPRZĘTU- SERWER APLIKACJI, 
SERWER PLIKÓW, SERWER KOMUNIKACYJNY 

 



Nr 

oferty Nazwa i adres Wykonawcy 
Kryterium: 

cena 
brutto 

Kryterium: 
okres gwarancji 

na serwery  

Punktacja 
łącznie 

Ranking 
ofert 

3 

VIRTUAL 
TECHNOLOGIES IT  

SP. Z O.O 
UL. DAMROTA 6/301 

40-022 KATOWICE 

56,24 pkt 
(82 410,00 zł) 

 
40 pkt 

G1- 60 miesięcy 
G2- 60 miesięcy 
G3- 60 miesięcy 

96,24 pkt II miejsce 

4 
NBIT SP. Z O.O. 

UL. METALOWCÓW 13A 
41-500 CHORZÓW 

52,32 pkt 
(88 580,30 zł) 

 
40 pkt 

G1- 60 miesięcy 
G2- 60 miesięcy 
G3- 60 miesięcy 

92,32 pkt III miejsce 

5 

INTACTO SP.  ZO.O. 
UL. BRUKOWA 6/8 LOK. 

43A 
91-341 ŁÓDŹ 

 

38,61 pkt 
(120 048,00 zł) 

 
40 pkt 

G1- 60 miesięcy 
G2- 60 miesięcy 
G3- 60 miesięcy 

 

78,61 pkt IV miejsce 

 
 
W zakresie zadanie nr 2 dokonano wyboru  oferty nr 1 - Wykonawcy SENSEI SYSTEMY 
INFORMATYCZNE ŁUKASZ KOWALCZYK, RAJEC PODUCHOWNY 96, 26-613 RADOM. 
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w  postępowaniu określone w SIWZ, nie 
podlega wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu.  
Oferta uzyskała największą ilość punktów w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert dla 
zadania 2 tj. (1) cena 60 pkt, (2) okres gwarancji komputer przenośny z systemem operacyjnym 
i pakietem biurowym 40 pkt, łącznie 100 pkt.  
Cena brutto oferty najkorzystniejszej to 7 899,99 zł, okres gwarancji na komputer przenośny z 
systemem operacyjnym i pakietem biurowym to 36 miesięcy. 
 
W zakresie zadania nr 2 została złożona jedna oferta. 
 
Umowa na realizację w/w zadania zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji. 

Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje Państwu wniesienie 
odwołania do Prezesa Izby w niniejszym postępowaniu. 
 
 
Do wiadomości: 
- Wykonawcy 
- Tablica ogłoszeń 
- Strona internetowa 
- a/a    

Zatwierdziła: 
Z up. Burmistrza 

Anna Zięba  
Zastępca Burmistrza 

 


