
 
 

 

 

Komisja ds. Przetargów                Warszawa, dn. 31 października 2014 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 34/2014   

 

OGŁOSZENIE 
 

 

Dotyczy: rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i programów 

komputerowych. 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z pismem, które wpłynęło w dniu 24.10.2014 r.  

od firmy Moderno Technology  Polska Sp. z o.o., Komisja ds. zamówień publicznych w TN  

dokonała w dniach 27 – 30.10.2014 r. ponownej oceny złożonych ofert. 

Biorąc pod uwagę wątpliwości dotyczące treści złożonych ofert, Komisja na podstawie art. 87 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwała do udzielenia wyjaśnień co do treści złożonej oferty: 

a) oferta nr 6 – ATUT CENTRUM  Sp. z o.o. –  w pozycji nr. 25 Załącznika „Wykaz urządzeń  

i programów komputerowych” Wykonawca zaoferował macierz QNAP TS-EC1679U-SAS-RP, 

jednakże, z uwagi na istniejące rozbieżności w informacjach pomiędzy dołączonymi do oferty 

formularzem oferty oraz kartą katalogową, Zamawiający prosił o doprecyzowanie, czy oferowany 

sprzęt posiada wbudowane interfejsy sieciowe: 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet i 2 x 10GbE oraz czy 

posiada dedykowane szyny do montażu w szafie rack? 

b) oferta nr 7 – Softi – Usługi Informatyczne Robert Hajęcki –  w pozycji nr. 2 Załącznika „Wykaz 

urządzeń i programów komputerowych” Wykonawca zaoferował notebook Dell Latitude 3340, 

jednakże, z uwagi na istniejące rozbieżności w informacjach pomiędzy dołączonymi do oferty 

formularzem oferty oraz kartą katalogową, Zamawiający prosił o doprecyzowanie, czy oferowany 

przez Wykonawcę sprzęt posiada łączność bezprzewodową IEEE 802.11a/b/g/n/ac  

oraz czy posiada dwa porty USB 3.0, w tym jeden z funkcją Power Share? 

W odpowiedzi – Wykonawca:  

a) ATUT CENTRUM  Sp. z o.o. (oferta nr 6) – nie uzupełnił swojej oferty o wymagane 

wyjaśnienia, 

b) Softi – Usługi Informatyczne Robert Hajęcki (oferta nr 7) – uzupełnił swoją ofertę  

o wymagane wyjaśnienia. 

 

 

 



Tak więc, po dokonaniu ponownej formalnej i merytorycznej oceny ofert, Teatr: 

1) uznał, że oferty: nr 2 -  Moderno Technology  Polska Sp. z o.o. oraz nr 7 – Softi – Usługi 

Informatyczne Robert Hajęcki są ważne.  

2) wykluczył z postępowania oraz odrzucił oferty: nr 1 – Konsorcjum Firm: ALTERNATIVE  

TECHNOLOGY Sp. z o.o. i LOGON SA. oraz nr 5 – RESTOR Spółka Jawna. Wykluczenie 

Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.: „Z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków 

udziału w postępowaniu”, odrzucenie oferty na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.: „Ofertę 

wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”, 

3) odrzucił oferty: nr 3 - Koma Nord, nr 4 - IT Punkt Sp. z o.o. oraz nr 6 -  ATUT CENTRUM  

Sp. z o.o. Odrzucenie ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.: „jej treść nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (…)”. 

 

Komisja oceniła ważne oferty zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: najniższa cena – 100 %.  

OCENA OFERT: 

NR 

OFERTY 
WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                    

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

OCENA                        

W PKT. 

 

2 

Moderno Technology                                

Polska Sp. z o.o.                                                  

ul. Brazylijska 168/2                                                                                

03-946 Warszawa 

233 756,00 287 519,88 97,63 

 

7 

Softi – Usługi Informatyczne 

Robert Hajęcki       

Ul. Kopernika 11/39 

05-420 Józefów 

228 222,00 280 713,10 100 

 

 

Najkorzystniejszą ofertę na dostawę urządzeń i programów komputerowych złożyła firma  

Softi – Usługi Informatyczne Robert Hajęcki, ul. Kopernika 11/39, 05-420 Józefów. 

 Oferta otrzymała: 100 pkt. Komisja zgłasza do Pana Dyrektora wniosek o zgodę na zawarcie 

umowy z firmą Softi – Usługi Informatyczne Robert Hajęcki. 

 

 

    

 

 

                          

 

 

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


