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BP.2412.3.2020

Polska Agencja Nadzoru Audytowego ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, NIP: 5252802078, REGON: 384416473 
telefon: 22 428 24 95, fax: 22 487 81 71, e-mail: pana@pana.gov.pl 

Warszawa, dnia 10 grudnia 2020 r.

Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą „Dostawa sprzętu komputerowego” (zn. spr. BP.2412.3.2020).

INFORMACJA Z  OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 
roku  Zamawiający informuje, że:

1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.12.2020 r. o godz. 10.00,
2. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 318.799,80 zł brutto, w tym na:
a) część 1 zamówienia tj. dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – 250.000,00 

zł brutto,
b) część 2 zamówienia tj. dostawę oprogramowania Microsoft Office Standard 2019 lub 

równoważnego w liczbie – 68.799,80 zł brutto.
3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli:

a) na część 1 zamówienia wykonawcy wskazani w poniższej tabeli:

Oferta nr 1 
złożona 
przez:

Oferta nr 2 
złożona 
przez:

Oferta nr 3 
złożona 
przez:

Oferta nr 4 
złożona 
przez:

Oferta nr 5 
złożona 
przez:

L
p.

Kryteria 

oceny ofert
CT ALFA 
Sp. z o.o., 
ul. 
Sikorskiego 
9, 66-200 
Świebodzin

Alltech Sp. 
j, Z. Pająk, 

A. Pająk, ul. 
Spółdzielcz

a 33, 09-
470 Płock

Cezar 
Cezary 

Machnio i 
Piotr Gębka 
Sp. z o.o., 

ul. 
Wolności 8 
lok 4, 26-

600 Radom

IT Locus, 
Al. Komisji 

Edukacji 
Narodowej 
53/72, 02-

797 
Warszawa

Kombit 
Plus 
Sp. z o.o. 
Sp.k., 
61-612 
Poznań, ul. 
Migdałowa 
60

1.

C - Łączna 
cena ofertowa 
brutto  
zamówienia 
wyrażona w 
złotych (PLN) 
obejmująca 
zamówienia 
podstawowe i 
opcjonalne

246.000,00 275.028,00 298.250,40 262.631,00 247.520,00
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2.

T - Termin 
pierwszej 
dostawy  
obejmującej 20 
szt. 
komputerów 
przenośnych

10 dni 5 dni 1 dzień 1 dzień 1 dzień

3.

T1 - Termin 
kolejnych 
dostaw   na 
pisemne 
wezwanie 
Zamawiająceg
o 

15 dni 10 dni 1 dzień 15 dni 15 dni

4. KA - Dodatkowe funkcjonalności oferowanego komputera przenośnego:

a.

komputer 
wyposażony w 
port USB 3.1 
typ C Gen 2 z 
funkcją Power 
Delivery i 
przesyłania 
sygnału, 
wbudowany w 
komputer, 
dodatkowy – 
ponad 
wymagane w 
SIWZ 
(TAK/NIE)

NIE TAK TAK TAK TAK
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b.

komputer 
posiada 
funkcjonalność 
szybkiego 
ładowania 
baterii 
komputera 
zapewniającej 
w oferowanej 
konfiguracji 
ładowanie do 
co najmniej 
80% 
pojemności 
baterii w ciągu 
90 minut lub 
krócej 
ładowania 
(TAK/NIE)

TAK TAK TAK TAK TAK

c.

komputer ze 
zintegrowany
m trackpoint / 
point stick 
(TAK/NIE)

NIE TAK TAK TAK NIE

d.

komputer z 
wbudowaną 
w jego 
obudowę 
przesłoną 
kamery 
internetowej 
(TAK/NIE)

TAK TAK TAK TAK TAK

5. SA - Dodatkowe funkcjonalności oferowanej stacji dokującej:
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b) na część 2 zamówienia wykonawcy wskazani w poniższej tabeli:

a.

stacja dokująca 
wyposażona 
we 
wbudowany 
port HDMI – 
zapewniający 
przekazywanie 
sygnału wideo 
z komputera 
do 
monitora/proje
ktora 
(TAK/NIE)

TAK TAK TAK TAK TAK

b.

stacja dokująca 
wyposażona w 
zamek na 
klucz 
zapewniający 
połącznie 
komputera ze 
stacją 
dokująca, 
uniemożliwiają
cy odłączenie 
komputera od 
stacji 
dokującej bez 
klucza 
(TAK/NIE)

NIE TAK NIE TAK TAK

c.

stacja dokująca 
wyposażona w 
port USB 3.0 
typ C, 
wbudowany w 
stację 
dokującą, 
dodatkowy – 
ponad 
wymagane w 
SIWZ 
(TAK/NIE)

NIE TAK NIE TAK NIE

Lp. Kryteria oceny ofert
Oferta nr 1 

złożona 
przez:

Oferta nr 2 
złożona 
przez:

Oferta nr 3 
złożona 
przez:

Oferta nr 4 
złożona 
przez:
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Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24. ust. 11 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (dalej: Pzp), Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia niniejszej informacji powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem 
oświadczenia Wykonawca może złożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Marcin Obroniecki
Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

CT ALFA 
Sp.

 z o.o., 
ul. 

Sikorskiego 
9, 66-200 

Świebodzin

Alltech Sp. j, 
Z. Pająk, A. 

Pająk, ul. 
Spółdzielcza 
33, 09-470 

Płock

Cezar Cezary 
Machnio i 

Piotr Gębka 
Sp. z o.o., ul. 
Wolności 8 

lok 4, 26-600 
Radom

IT Locus, 
Al. Komisji 

Edukacji 
Narodowej 
53/72, 02-

797 
Warszawa

1.

C - Łączna cena 
ofertowa brutto  
zamówienia 
wyrażona w złotych 
(PLN) obejmująca 
zamówienia 
podstawowe i 
opcjonalne 

73.800,00 79.753,20 72.274,80 73.701,60

2.

T - termin realizacji 
pierwszej dostawy 
obejmującej 20 szt. 
oprogramowania  

1 dzień 2 dni 1 dzień 3 dni

3.
T1 - Termin 
kolejnych dostaw 
oprogramowania 

1 dzień 2 dni 1 dzień 3 dni
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