
  
 

Dział Zamówień  Publicznych 

Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5; 60-965 Poznań  

Tel. 061 665-35-38; Fax. 061 665-37-38 

RD/ZP/12/21    Poznań, dnia  01.06.2021r. 

 

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT 

 

„Dostawa fabrycznie nowych serwerów dla Politechniki Poznańskiej” 

 
 

Do upływu terminu składania ofert, złożono: 

 

 

1.  Tascom Sp. z o.o. Sp.k.  

adres ul. Hodowlana 5, 61-680 Poznań 

 

netto: 215 600,00 zł, (słownie dwieście piętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100 )  

powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 49 588,00 zł,  

(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem),  

brutto wynosi 265 188,00 zł,  

(słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 00/100 ) 

 

 

2. ŁUKASZ DOLIŃSKI ZNAK.PL, ul KALISKA 1, 61-131 POZNAŃ 

 

Zamawiający informuje, że na stronie Miniportalu, wśród ofert przesłanych do postępowania, przy 

nazwie pliku Wykonawcy otrzymał komunikat: „Plik został zaszyfrowany kluczem do innego 

postępowania”. 

 

 

Zamawiający próbując odszyfrować ofertę otrzymał komunikat:  

 

„Rezultat deszyfrowania: 

Plik odszyfrowany poprawnie 

Szczegóły postępowania:  

Identyfikator 

d2b9b1a9-c3d9-42be-8430-3a38b5880b34 

Nazwa postępowania 

RD/ZP/36/21 Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na 

okres 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej. PAKIET 1 – materiały eksploatacyjne 

(oryginały lub zamienniki) PAKIET 2 – zamienne materiały eksploatacyjne (zamienniki lub 

oryginały). Zamawiający zamieszcza ogłoszenie również na stronie internetowej 

Zamawiającego.  

Odszyfrowane pliki: 

 ZNAKPL.zip” 

 

Zamawiający informuje, że odszyfrowane pliki nie dotyczą przedmiotowego postępowania. 

 

 

3. E - TECH s.c. 
Wykonawca 1 

Nazwa E - TECH s.c. Marcin Duda, Paweł Kapusta; iSALE s.c. 
adres ul. Maratońska 67/69; 94 – 102 Łódź 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d2b9b1a9-c3d9-42be-8430-3a38b5880b34
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d2b9b1a9-c3d9-42be-8430-3a38b5880b34
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d2b9b1a9-c3d9-42be-8430-3a38b5880b34
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d2b9b1a9-c3d9-42be-8430-3a38b5880b34
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d2b9b1a9-c3d9-42be-8430-3a38b5880b34


 

Wykonawca 2* 

Nazwa E - TECH s.c. Marcin Duda, Paweł Kapusta; NETICOM s.c.; iSALE s.c. 
adres ul. Maratońska 67/69; 94 – 102 Łódź 
Pełnomocnik* do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
Zamówienia (np. lider Konsorcjum) Marcin Duda – Wspólnik – Współwłaściciel – 
Pełnomocnik 
Adres E – TECH s.c. M. Duda P. Kapusta ul. Maratońska 67/69; 94 – 102 Łódź 
 

netto: 272 978,00 zł, 

(słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem zł 00/100), 

powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 62 784,94 zł, 

(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery zł 94/100), 

brutto wynosi 335 762,94 zł, 

(słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa zł 94/100) 

 

 

4. SI4IT Sp. Z o.o. 

adres ul. Uczniowska 23A 

52-222 Wrocław 

 

netto: 356 876,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć 

złotych 00/100, powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 82 081,48 zł, 

(słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden złotych 48/100), 

brutto wynosi 438 957,48 zł, 

(słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 48/100). 
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mgr Magdalena Kominek 


