
  
 

Dział Zamówień  Publicznych 

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

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

RD/ZP/87/21   Poznań, dnia 27.01.2022r. 

 
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

„Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej ”. 
 
Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony dotyczący 
niniejszego postępowania został rozstrzygnięty. 
 
Do upływu terminu składania ofert, złożono: 
 
1.KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
adres 61-612 Poznań ul. Migdałowa 60  
NIP 9721247273 REGON 302603503 
 
1)ŁĄCZNA CENA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO określonego w Opisie przedmiotu 
zamówienia, który stanowi załącznik nr 8a do SWZ (suma załączników od 1-19):  
netto: 136 996,00 zł  
(słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100)  
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 31 509,08 zł,  
(słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć złotych 08/100),  
brutto wynosi 168 505,08 zł,  
(słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięć złotych 08/100 )  
 
2) ŁĄCZNA CENA ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO określonego w Opisie przedmiotu 
zamówienia, który stanowi załącznik nr 8b do SWZ (suma załączników od 1-2):  
netto: 72 292,00 zł, (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 
00/100)  
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 16 627,16 zł,  
(słownie: szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 16/100 ),  
brutto wynosi 88 919,16 zł,  
(słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 16/100 )  
 
3)ŁĄCZNA CENA CAŁEGO ZAMÓWIENIA (cena zamówienia podstawowego plus cena 
zamówienia objętego prawem opcji) określonego w Opisie przedmiotu zamówienia, który 
stanowi załącznik nr 8a i 8b do SWZ:  
netto: 209 288,00 zł, (słownie: dwieście dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 
00/100)  
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 48 136,24 zł,  
(słownie: czterdzieści osiem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 24/100 ),  
brutto wynosi 257 424,24 zł,  
(słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 24/100) 
 
Termin płatności: 21 dni kalendarzowych 
 

Kryteria oceny ofert:   
Cena: 60,00 pkt 
Termin płatności:  40,00 pkt 
RAZEM: 100,00 pkt 

 
Zamawiający udzieli zamówienia firmie: Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-
612 Poznań  jako spełniająca wymagania Zamawiającego.  
 



 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż: 
08.02.2022r. 
 
 
2. Nazwa CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.  
adres ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom  
NIP 9482528507 REGON 141723924 
 
1)ŁĄCZNA CENA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO określonego w Opisie przedmiotu 
zamówienia, który stanowi załącznik nr 8a do SWZ (suma załączników od 1-19):  
netto: 108 600,00 zł, (słownie: sto osiem tysięcy sześćset złotych 00/100)  
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 24 978,00 zł,  
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100)  
brutto wynosi 133 578,00 zł,  
(słownie: sto trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100)  
2) ŁĄCZNA CENA ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO określonego w Opisie przedmiotu 
zamówienia, który stanowi załącznik nr 8b do SWZ (suma załączników od 1-2):  
netto: 68 000,00 zł, (słownie sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)  
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 15 640,00 zł,  
(słownie: piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100)  
brutto wynosi 83 640,00 zł,  
(słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100  
 
3)ŁĄCZNA CENA CAŁEGO ZAMÓWIENIA (cena zamówienia podstawowego plus cena 
zamówienia objętego prawem opcji) określonego w Opisie przedmiotu zamówienia, który 
stanowi załącznik nr 8a i 8b do SWZ:  
netto: 176 600,00 zł, (słownie sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) 
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 40 618,00 zł,  
(słownie: czterdzieści tysięcy sześćset osiemnaście złotych 00/100)  
brutto wynosi 217 218,00 zł,  
(słownie: dwieście siedemnaście tysięcy dwieście osiemnaście złotych 00/100)  
 
Termin płatności: 21 dni kalendarzowych 
 
 
Na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 Ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę firmy CEZAR 
Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.  

 
UZASADNIENIE 

 
Treść oferty firmy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.  jest niezgodna z warunkami 
zamówienia: 
 
Zamówienie podstawowe 

Załączniki nr:  1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 

Podany przez Wykonawcę model komputera nie umożliwia jednoznacznej identyfikacji 

sprzętu, natomiast dostarczona specyfikacja techniczna jest kopią Opisu Przedmiotu 

Zamówienia opublikowanego przez Zamawiającego, a nie specyfikacją pozwalającą na 

jednoznaczną identyfikację komponentów składowych proponowanego modelu zestawu 

komputerowego.  

 

Załączniki nr:   2, 3, 4, 5, 10,  14, 15: 

Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia czy proponowane modele notebooków 

posiadają odpowiednie przedłużenie gwarancji tak, aby była ona zgodna z wymaganiami 

Zamawiającego jednak nie otrzymał odpowiedzi. 

 

Załącznik nr: 4, 5, 10, 15 



 

Zamawiający wymagał, aby notebooki posiadały kamerę internetową w rozdzielczości min. 

720p wbudowaną w górną ramkę obudowy ekranu, natomiast modele proponowane przez 

Wykonawcę takiej kamery nie posiadają. 

Zamawiający wymagał, aby notebooki posiadały pokrywę matrycy oraz spód obudowy z 

aluminium, magnezu lub stopów metali lekkich, natomiast modele zaproponowane przez 

Wykonawcę  posiadają jedynie pokrywę matrycy z takich materiałów, spód obudowy jest z 

tworzywa sztucznego. 

 

 

 

Zamówienie opcjonalne 

 

Załącznik nr 1, 2: 

Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia czy proponowane modele notebooków 

posiadają odpowiednie przedłużenie gwarancji tak, aby była ona zgodna z wymaganiami 

Zamawiającego jednak nie otrzymał odpowiedzi. 

 

Załącznik nr 2: 

Zamawiający wymagał, aby notebooki posiadały kamerę internetową w rozdzielczości min. 

720p wbudowaną w górną ramkę obudowy ekranu, natomiast modele proponowane przez 

Wykonawcę takiej kamery nie posiadają. 

Zamawiający wymagał, aby notebook posiadał pokrywę matrycy oraz spód obudowy z 

aluminium, magnezu lub stopów metali lekkich, natomiast model zaproponowany przez 

Wykonawcę  posiadają jedynie pokrywę matrycy z takich materiałów, spód obudowy jest z 

tworzywa sztucznego. 

 
 
 

 
 

SPECJALISTA 

ds. Zamówień publicznych 

 

mgr Magdalena Kominek 


