
  
 

Dział Zamówień  Publicznych 

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

Tel. 061 665-35-38 

RD/ZP/90/21   Poznań, dnia  07.03.2022r. 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
 
 „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej ”. 

(PAKIET NR 1-5) 
 
Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony dotyczący niniejszego 
postępowania w Pakiecie nr 1,2,3,4,5 został rozstrzygnięty. 
 
Do upływu terminu składania ofert, złożono: 
 
Pakiet nr 1: 
 

1. KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
adres 61-612 Poznań ul. Migdałowa 60 
Cena: 
netto: 172 059,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)  
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 39 573,57 zł  
(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 57/100),  
brutto wynosi 211 632,57 zł  
(słownie: dwieście jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 57/100) 

Termin Płatności : 21 dni kalendarzowych  

Warunki Gwarancji na laptopy : 36 miesięcy  
 

Kryteria oceny ofert:   
Cena: 60,00 pkt 
Termin płatności:  20,00 pkt 
Warunki gwarancji  na laptopy:   20,00 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: 18.03.2022r. 
 
 

2 Doliński Łukasz ZNAK.PL 
Kaliska 1, 61-131 Poznań 

Cena: 

netto: 195200 zł, (słownie : sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście zł) 

, powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 44896 zł,  

(słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć zł),  

brutto wynosi : 240096 zł,  

(słownie: dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt sześć zł) 

 
Termin Płatności : 21 dni kalendarzowych  

Warunki Gwarancji na laptopy : 36 miesięcy  
 

Kryteria oceny ofert:   
Cena: 52,89 pkt 
Termin płatności:  20,00 pkt 
Warunki gwarancji  na laptopy:   20,00 pkt 
RAZEM: 92,89 pkt 
 



 

3  Clarifity Sp. z o.o. sp.k.  
Adres: ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań 
Cena: 
 
netto: 201947,00 zł, (słownie: dwieście jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych), 
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 46477,81 zł, (słownie: czterdzieści sześć 
tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych /81gr), brutto wynosi 248394,81 zł, (słownie: dwieście 
czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote /81gr) 
 
Termin Płatności : 21 dni kalendarzowych  

Warunki Gwarancji na laptopy : 36 miesięcy  
 
 
Na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 c) Ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę firmy Clarifity Sp. z 
o.o. sp.k.  

UZASADNIENIE 
 

Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego 
środka dowodowego. 
 
Dnia 04. 01. 2022 r. Wykonawca Firma Clarifity Sp. z o.o. sp.k. został wezwany do złożenia 
przedmiotowego środka dowodowego w postaci opisów technicznych przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonawca Firma Clarifity Sp. z o.o. sp.k. nie uzupełnił w/w dokumentacji. 
 
 
 
Pakiet nr 2: 
 

1. KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
adres 61-612 Poznań ul. Migdałowa 60 
Cena: 
 
netto: 359 075,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)  
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 82 587,25 zł,  
(słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 25/100 ),  
brutto wynosi 441 662,25 zł  
(słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 25/100 ) 
 
Termin Płatności : 21 dni kalendarzowych  

Warunki Gwarancji na zestawy Komputerowe : 24 miesiące  
 

Kryteria oceny ofert:   
Cena: 60,00 pkt 
Termin płatności:  20,00 pkt 
Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:   20,00 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: 18.03.2022r. 
 
2  Clarifity Sp. z o.o. sp.k.  
Adres: ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań 
Cena: 
 
netto: 453563,00 zł, (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote), 
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 104319,49 zł, (słownie: sto cztery tysiące 
trzysta dziewiętnaście złotych /49gr), brutto wynosi 557 882,49 zł, (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem 
tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote /49gr) 
 
Termin Płatności : 21 dni kalendarzowych  

Warunki Gwarancji na zestawy Komputerowe : 24 miesiące  
 



 

 
 
Na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 c) Ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę firmy Clarifity Sp. z 
o.o. sp.k.  

UZASADNIENIE 
 

Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego 
środka dowodowego. 
 
Dnia 04. 01. 2022 r. Wykonawca Firma Clarifity Sp. z o.o. sp.k. został wezwany do złożenia 
przedmiotowego środka dowodowego w postaci opisów technicznych przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonawca Firma Clarifity Sp. z o.o. sp.k. nie uzupełnił w/w dokumentacji. 
 
 
 
Pakiet nr 3: 
 

1. KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
adres 61-612 Poznań ul. Migdałowa 60 
Cena: 
 
netto: 100 303,00 zł (słownie sto tysięcy trzysta trzy złote 00/100 )  
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 23 069,69 zł  
(słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt dziewięć złotych 69/100),  
brutto wynosi 123 372,69 zł  
(słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote 69/100) 
 
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: 18.03.2022r. 
 
 

2 Doliński Łukasz ZNAK.PL 
Kaliska 1, 61-131 Poznań 

Cena: 

netto: 103290 zł, (słownie : sto trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt zł) 

, powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości : 23756,70 zł,  

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć zł siedemdziesiąt groszy) 

brutto wynosi : 127046,70),  

(słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy czterdzieści sześć zł, siedemdziesiąt groszy) 

 
Termin Płatności : 21 dni kalendarzowych  

 
Kryteria oceny ofert:   
Cena: 58,26 pkt 
Termin płatności:  40,00 pkt 
RAZEM: 98,26 pkt 

 
 
 
Pakiet nr 4: 
 
1 KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  



 

adres 61-612 Poznań ul. Migdałowa 60 
Cena: 
 
netto: 164 598,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 
00/100 )  
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 37 857,54 zł,  
(słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 54/100),  
brutto wynosi 202 455,54 zł  
(słownie: dwieście dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 54/100) 
 
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: 18.03.2022r. 
 

2  Clarifity Sp. z o.o. sp.k.  
Adres: ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań 
 
Cena: 
netto: 168956,00 zł, (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych), 
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 38859,88 zł (słownie: trzydzieści osiem 
tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych /88gr), brutto wynosi 207815,88 zł, (słownie: dwieście 
siedem tysięcy osiemset piętnaście złotych /88gr) 
 
Termin Płatności : 21 dni kalendarzowych  

 
Na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 c) Ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę firmy Clarifity Sp. z 
o.o. sp.k.  

 
UZASADNIENIE 

 
Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego 
środka dowodowego. 
 
Dnia 04. 01. 2022 r. Wykonawca Firma Clarifity Sp. z o.o. sp.k. został wezwany do złożenia 
przedmiotowego środka dowodowego w postaci opisów technicznych przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonawca Firma Clarifity Sp. z o.o. sp.k. nie uzupełnił w/w dokumentacji. 
 
 
3 Web-Profit Maciej Kuźlik 
adres Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie 
Adres do korespondencji: Szmaragdowa 2, 41-943 Piekary Śląskie 
 
netto: 226 600,00 zł, 
(słownie dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset 00/100 złotych), 
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 52 118,00 zł, 
(słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemnaście 00/100 złotych), 
brutto wynosi 278 718,00 zł, 
(słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemnaście 00/100 złotych) 
 
Termin Płatności : 21 dni kalendarzowych  

 
Kryteria oceny ofert:   
Cena: 43,58 pkt 
Termin płatności:  40,00 pkt 
RAZEM: 83,58 pkt 



 

 
 
 
Pakiet nr 5: 
 
 

1. KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
adres 61-612 Poznań ul. Migdałowa 60 
Cena: 
 
netto: 25 080,00 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100)  
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 5 768,40 zł,  
(słownie: pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 40/100),  
brutto wynosi 30 848,40 zł  
(słownie: trzydzieści tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 40/100) 
 
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: 08.03.2022r. 
 

  
         Z poważaniem 

 
SPECJALISTA 

ds. Zamówień publicznych 

 

mgr Magdalena Kominek 

 


