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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 16 lipca 2019 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 17/2019     

D-ZP.26.17.2019   

OGŁOSZENIE 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń komputerowych, sieciowych  

i serwerów. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 24.06.2019 r., do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta: 
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CENA                         

NETTO                                   

PLN 

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

TERMIN 

REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

1 

Senetic S.A. 

ul. Kościuszki 227 

40-600 Katowice 

228 729,00 281 336,67 14 dni 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonej oferty podjął następujące czynności: 

Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr wezwał Wykonawcę  

Senetic S.A. (oferta nr 1) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących dokumentów:  

a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – zgodnie z pkt. 8.1 a) SIWZ, 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 8.1 b) SIWZ, 

c) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu dla firmy INTEGLER S.A. – zgodnie  

z pkt. 8.1 f) SIWZ, 

d) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla firmy INTEGLER S.A. – 

zgodnie z pkt. 8.1 f) SIWZ, 

e) Tłumaczenie kart katalogowych lub karty katalogowe (w języku polskim)  oferowanych urządzeń, 

dla pozycji nr 1 – 6 Załącznika nr 1 do SIWZ potwierdzające zgodność z wymaganiami 

określonymi w SIWZ. Karty katalogowe oferowanych urządzeń muszą być sporządzone  

w języku polskim lub muszą zawierać tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie musi być 

potwierdzone przez Wykonawcę, lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodność 

z oryginałem – zgodnie z pkt. 8.3 c) SIWZ. 

f) Deklaracja zgodności wydana przez producenta urządzeń dla urządzeń, o których mowa w  pozycji 

nr. 1-6  Załącznika nr. 1 do SIWZ – zgodnie z pkt. 8.3 b) SIWZ oraz pkt 11.1 SIWZ. 

g) Tłumaczenie na język polski Deklaracji zgodności wydanych przez producenta urządzeń  

dla pozycji nr 7, 8 i 19 Załącznika nr 1 do SIWZ – zgodnie z pkt. 8.3 b) SIWZ oraz pkt. 11.1 

SIWZ. 

Jednocześnie na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr   

poprosił o wyjaśnienie czy oferowane przez Wykonawcę urządzenie, o którym mowa w pozycji 

nr 19 Załącznika nr 1 do SIWZ, posiada następujące parametry: 

a) Dysk HDD SATA 5500 obr 1000GB, 

b) Typ ekranu LED, IPS? 
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Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o część wymaganych dokumentów i złożył wyjaśnienia. 

 

Następnie po zweryfikowaniu oferty, Teatr stwierdził jeszcze braki w wymaganych 

dokumentach i na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwał 

Wykonawcę do uzupełnienia:  

a) karty katalogowej oferowanego modelu urządzenia Cisco NEXUS N93180YC -FX-24  

tj. pozycja nr 2 Załącznika nr 1 do SIWZ, 

b) deklaracje zgodności dla pozycji nr 1-5 Załącznika nr. 1 do SIWZ. W załączonych przez 

Wykonawcę deklaracjach zgodności nie ma informacji na temat modeli urządzeń 

proponowanych w ofercie,  

c) tłumaczenia na język polski deklaracji zgodności dla pozycji nr 7   Załącznika nr. 1  

do SIWZ. 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

 

 

Oferta nr 1 jest ważna. Teatr ocenił ją zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:  

cena – 60% oraz termin realizacji zamówienia – 40 %. 

Zamówienie Teatru na dostawę urządzeń komputerowych, sieciowych i serwerów będzie 

realizowała firma Senetic S.A., ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


