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Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5,
informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz.1843 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp,
pn.: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Ostródzie

- dokonano następujących rozstrzygnięć:
CZĘŚĆ 1 - Dostawa fabrycznie nowych komputerów wraz z oprogramowaniem
oraz routera WiFi
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 – złożoną przez TAS Tomasz Orlikowski 99 - 300 Kutno, ul.
Grunwaldzka 12/83.
Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Oferta w przyjętych
do przetargu kryteriach oceny ofert uzyskała 10,00 punktów.
W postępowaniu, w zakresie części 1, wpłynęły następujące oferty:
Oferta nr 1 – złożona przez SYGNITE S.A. 03 – 122 Warszawa, ul. Modlińska 199a/21. Oferta
została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.
Zamawiający wymagał komputerów typu AiO z wyświetlaczem o kontraście statycznym co najmniej
1000:1, zaś zaoferowane przez Wykonawcę komputery Dell OptiPlex 3280 AiO wyposażone są
w wyświetlacz o kontraście statycznym 700:1. Zaistniała niezgodność treści oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia nie może zostać poprawiona na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3.
Oferta nr 2 – złożona przez TAS Tomasz Orlikowski 99 - 300 Kutno, ul. Grunwaldzka 12/83. Oferta
w przyjętych do postępowania kryteriach oceny ofert uzyskała łącznie 10,00 pkt, w tym:
1) Cena - 6,00 pkt;
2) Posiadanie przez zaoferowane komputery certyfikatu jakości TCO lub innego równoważnego
dokumentu potwierdzającego spełnianie kryteriów TCO – 1,50 pkt;
3) Wydajność procesora komputera typu AiO – minimum 6000 punktów w rankingu wydajności
procesorów www.cpubenchmark.net, zgodnie z zestawieniem wydajności procesorów
stanowiącym załącznik nr 5 do siwz – 2,10 pkt;
4) Wydajność procesora komputera w obudowie SFF – minimum 7500 punktów w rankingu
wydajności procesorów www.cpubenchmark.net, zgodnie z zestawieniem wydajności procesorów
stanowiącym załącznik nr 5 do siwz – 0,40 pkt.
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CZĘŚĆ 2 – Dostawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek laserowych
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 – złożoną przez
ul. Modlińska 199a/2.

SYGNITE S.A.

03 – 122 Warszawa,

Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Oferta w przyjętych
do przetargu kryteriach oceny ofert uzyskała 10,00 punktów.
W postępowaniu, w zakresie części 2, wpłynęły następujące oferty:
Oferta nr 1 – złożona przez SYGNITE S.A. 03 – 122 Warszawa, ul. Modlińska 199a/21. Oferta
w przyjętych do postępowania kryteriach oceny ofert uzyskała łącznie 8,00 pkt, w tym:
1) Cena - 6,00 pkt;
2) Szybkość drukowania drukarki laserowej A4 minimum 40 str./min. – 0,00 pkt;
3) Szybkość drukowania urządzenia wielofunkcyjnego A4 minimum 35 str./min. – 2,00 pkt.

Oferta nr 2 – złożona przez TAS Tomasz Orlikowski 99 - 300 Kutno, ul. Grunwaldzka 12/83. Oferta
została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.
Zamawiający wymagał drukarki laserowej A4 z maksymalnym miesięcznym obciążeniem
do 30 000 stron. Maksymalne miesięczne obciążenie dla zaoferowanej drukarki Kyocera-Mita Ecosys
P2235DN wynosi 20 000 stron. Zaistniała niezgodność treści oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia nie może zostać poprawiona na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3.

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski
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