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AD/ZP/74/17         Poznań, 12.10.2017 r. 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów 

multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – 

zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia stanowisk laboratoriów zajęć specjalistycznych  

Pakiet II Sprzedaż i dostawa wyposażenia studia telewizyjno-fotograficznego 

Pakiet III Sprzedaż i dostawa elementów systemów alarmowych, sterowania oświetleniem i 

automatyki 

Pakiet IV Sprzedaż i dostawa wyposażenia stanowisk laboratoriów specjalistycznych w zakresie 

mebli  

Pakiet V Dostawa specjalistycznego oprogramowania do tworzenia szkoleń e-learningowych 

 

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył: 

 

Pakiet  I  

220 000,00 zł brutto 

 

Pakiet II 

525 000,00 zł brutto 

 

Pakiet III 

276 505,00 zł brutto 

 

Pakiet IV 

240 000,00 zł brutto 

 

Pakiet V 

17 500,00 zł brutto 

 

 

Zestawienie ofert 

 

Do upływu terminu składania ofert,  ofertę złożyły następujące firmy: 

 

 

PAKIET I  

 

1)  KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. K 

 Ul. Migdałowa 60 

 61-612 Poznań 

 Całkowita cena brutto: 206 733,48 zł 
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Kryterium nr 1 – Gwarancja na drukarki i 

czytniki kodów  

Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na 

drukarki laserowe oraz drukarki etykiet oraz 

dodatkowego okresu gwarancji na czytniki kodów. 

- dodatkowy okres gwarancji na drukarki 

laserowe i drukarki etykiet: co najmniej 12 

miesięcy, tj. łącznie co najmniej 24 miesiące, oraz 

dodatkowy okres gwarancji na czytniki kodów: co 

najmniej 12 miesięcy, tj.,  łącznie co najmniej 48 

miesięcy. 

 

Kryterium nr 2 – Czas realizacji Etapu I 

zamówienia 

Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji 

Etapu I zamówienia.  

- do 60 dni (standardowy czas realizacji Etapu I) 

Kryterium nr 3 – Druk dwustronny i moduł RFID 
Zapewnienie funkcjonalności druku dwustronnego przez 

drukarki kart zbliżeniowych oraz zapewnienie modułu 

RFID dla drukarek etykiet. 

nie 

Kryterium nr 4 – Przekątna monitorów 

interaktywnych  

Zapewnienie monitorów interaktywnych o zwiększonej 

przekątnej  ekranu we wszystkich lokalizacjach.  

nie 

Kryterium nr 5 – Funkcja wideotelefonu 

Zapewnienie telefonów Voip oraz telefonów 

systemowych wyposażonych funkcję wideotelefonu.  

nie 

 

 

 

2)  COMPARTEC Rafał Zdzichowski 

 Ul. Księżycowa 11/9 

 62-020 Swarzędz 

 Całkowita cena brutto: 201 197,27 zł 

 

Kryterium nr 1 – Gwarancja na drukarki i 

czytniki kodów  

Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na 

drukarki laserowe oraz drukarki etykiet oraz 

dodatkowego okresu gwarancji na czytniki kodów. 

- dodatkowy okres gwarancji na drukarki 

laserowe i drukarki etykiet: co najmniej 12 

miesięcy, tj. łącznie co najmniej 24 miesiące, oraz 

dodatkowy okres gwarancji na czytniki kodów: co 

najmniej 12 miesięcy, tj.,  łącznie co najmniej 48 

miesięcy. 

 

Kryterium nr 2 – Czas realizacji Etapu I 

zamówienia 

Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji 

Etapu I zamówienia.  

- do 40 dni (skrócenie czasu realizacji Etapu I o 

20 dni) 

Kryterium nr 3 – Druk dwustronny i moduł RFID 
Zapewnienie funkcjonalności druku dwustronnego przez 

drukarki kart zbliżeniowych oraz zapewnienie modułu 

RFID dla drukarek etykiet. 

tak 

Kryterium nr 4 – Przekątna monitorów 

interaktywnych  

Zapewnienie monitorów interaktywnych o zwiększonej 

przekątnej  ekranu we wszystkich lokalizacjach.  

tak 

Kryterium nr 5 – Funkcja wideotelefonu 

Zapewnienie telefonów Voip oraz telefonów 

systemowych wyposażonych funkcję wideotelefonu.  

nie 
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PAKIET II: 

 

 TR BROADCAST Sp. z o.o. 

 Ul. Kopanina 85 A 

 60-105 Poznań 

 Całkowita cena brutto: 521 864,40 zł 

 

 

Kryterium nr 1 – Wyposażenie zastępcze  

Zapewnienie wyposażenia zastępczego w okresie 

gwarancji określonym w Załącznik nr 2 do SIWZ. 

nie 

Kryterium nr 2 – Czas realizacji Etapu I 

zamówienia 

Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji 

Etapu I zamówienia.  

do 60 dni (standardowy czas realizacji Etapu I) 

Kryterium nr 3 – Dostawa oprogramowania do 

grafiki rastrowej w pakiecie programów nie 

Kryterium nr 4 – Zapewnienie dodatkowego 

instruktażu  

Zapewnienie instruktażu do oprogramowania z 

grafiki rastrowej oraz instruktażu do montażu wideo. 

nie 

Kryterium nr 5 – Dodatkowe body aparatu 

cyfrowego wraz z akcesoriami  

Dostawa jednego dodatkowego aparatu cyfrowego 

wraz z akcesoriami do lokalizacji L1   

nie 

Kryterium nr 6 - Stół do fotografii bezcieniowej 

Dostawa dwóch stołów do fotografii bezcieniowej 

na aluminiowej ramie do lokalizacji L1 i L2. 

tak 

 

Kryterium nr 7 – Światłomierze 

Dostawa dwóch światłomierzy cyfrowych do 

pomiaru światła min. zastanego i błyskowego. 

nie 

 

 

 

 

PAKIET III: 

 

 COMPART Rafał Zdzichowski 

 Ul. Księżycowa 11/9 

 62-020 Swarzędz 

 Całkowita cena brutto: 300 999,97 zł 

 

 

Kryterium nr 1 - Gwarancja  

Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji dla 

wszystkich sprzętów ujętych w Pakiecie III. 

dodatkowy okres gwarancji: 12 miesięcy, tj. 

łącznie 24 miesiące 

Kryterium nr 2 - Wyposażenie zastępcze 

Zapewnienie wyposażenia zastępczego w okresie 

gwarancji określonym w załączniku nr 3 do SIWZ 

nie 

Kryterium nr 3 – Czas realizacji zamówienia 

Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji 

zamówienia. 

do 20 dni (skrócenie czasu realizacji 

zamówienia o 20 dni) 

Kryterium nr 4 – Dodatkowe panele dotykowe 

Zapewnienie dwóch dodatkowych paneli 

dotykowych. 

tak 
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Kryterium nr 5– Zapewnienie dodatkowej 

funkcjonalności stanowisk automatyki 

budynkowej  

tak 

 

Kryterium nr 6 – Zapewnienie dodatkowej 

funkcjonalności  stanowisk automatyzacji 

oświetlenia  

 

tak 

 

Kryterium nr 7 - Zwiększenie ilości wiązek 

podczerwieni  
Zapewnienie większej  ilości wiązek podczerwieni 

w aktywnej barierze podczerwieni 

tak 

 

 

 

 

 

PAKIET IV: 

 

1) KOMPLEKS S.C. Ł. CICHOWLAS – J. GLAPIAK 

 Ul. Rejtana 185 

 64-100 Leszno 

 Całkowita cena brutto: 173 320,53 zł 

 

 

Kryterium nr 1 - Gwarancja  

Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na 

produkty Pakietu IV. 

dodatkowy okres gwarancji  24 miesiące, tj. 

łącznie 48 miesięcy 

Kryterium nr 2 – Czas realizacji zamówienia 

Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji 

zamówienia.  

do 40 dni (skrócenie czasu realizacji 

zamówienia o 20 dni) 

Kryterium nr 3 – Poprawa ergonomii krzeseł 

biurowych 

Zapewnienie krzeseł biurowych o parametrach 

poprawiających ergonomię 

tak 

 

Kryterium nr 4 – Wzmocnienie konstrukcji 

biurek   

Zapewnienie wzmocnienie konstrukcji wszystkich 

biurek poprzez zastosowanie metalowych stelaży. 

tak 

 

 

 

2)  OFFiCE projekt sp. z o.o. 

 Ul. Obornicka 229 

 60-650 Poznań 

 Całkowita cena brutto: 232 980,45 zł 

 

Kryterium nr 1 - Gwarancja  

Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na 

produkty Pakietu IV. 

dodatkowy okres gwarancji  24 miesiące, tj. 

łącznie 48 miesięcy 

Kryterium nr 2 – Czas realizacji zamówienia 

Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji 

zamówienia.  

do 40 dni (skrócenie czasu realizacji 

zamówienia o 20 dni) 

Kryterium nr 3 – Poprawa ergonomii krzeseł 

biurowych 

Zapewnienie krzeseł biurowych o parametrach 

poprawiających ergonomię 

tak 
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Kryterium nr 4 – Wzmocnienie konstrukcji 

biurek   

Zapewnienie wzmocnienie konstrukcji wszystkich 

biurek poprzez zastosowanie metalowych stelaży. 

tak 

 

 

 

 

PAKIET V: 

 

 eTechnologie Sp. z o.o.  

 Ul. Strzelecka 8/1 

 70-381 Szczecin 

 Całkowita cena brutto: 25 650,00 zł 

 

Kryterium nr 1 – Aktualizacja i upgrade  
Zapewnienie bezpłatnej aktualizacji oraz 

bezpłatnego upgrade’u oprogramowania do 

tworzenia szkoleń e-learningowych. 

tak 

Kryterium nr 2 – Równościowy przekaz 

Wsparcie w tworzeniu równościowego przekazu 

graficznego. 

tak 

Kryterium nr 3 - Wsparcie techniczne  
Bezpłatne wsparcie techniczne w zakresie 

wykorzystania pakietu oprogramowania 

tak 

Kryterium nr 4 – Instruktaż 

Zapewnienie instruktażu z oprogramowania do 

tworzenia szkoleń e-learnigowych 
nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający załącza przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w powyższym akapicie. 
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OŚWIADCZENIE 

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

Niniejszym oświadczam(y), że*: 

 

□ nie należę(ymy) do grupy kapitałowej  

 
□ należę(ymy) do grupy kapitałowej………………………………………………….. 

(określić jakiej) 

 

L.p. Lista podmiotów należących do wyżej wymienionej grupy kapitałowej: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

 

*właściwe zaznaczyć 

 

 

 

 

        ………………………….. 

        Podpis Wykonawcy 

 


