
 

 

 
RD/ZP/122/21        Poznań, dnia 09.02.2022 r. 

 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

 

 

Dotyczy: Sprzedaży i dostawy elementów laboratorium Virtual Reality, Cyberbezpieczeństwa i 

Internetu Rzeczy dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na 

części: 

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratoriów w zakresie gogli VR 

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratoriów w zakresie sprzętu komputerowego, urządzeń 

sieciowych, oprogramowania i osprzętu elektrycznego 

Pakiet III Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratoriów w zakresie mikrokontrolerów, mikrokomputerów 

i drukarki 3D (elementy programowalne) 

 

 

Otwarcie OFERT odbyło się w dniu: 09.02.2022 r. 

 

Zestawienie OFERT 

 

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratoriów w zakresie gogli VR 

 

Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:  

1)  RESTOR P.ANTON,  

 A.CZAPSKI, T.ROSTROPOWICZ  

 SPÓŁKA JAWNA 

  DWORKOWA 2/107A,  

 00-784 WARSZAWA 

 
Cena netto:  30 500,00 

Cena brutto: 37 515,00 

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. 

 skrócenie czasu o 30 dni, tj. do 30 dni 

Kryterium nr 2 – Wydłużenie gwarancji na wszystkie dostarczane w ramach zamówienia 

produkty do 30 czerwca 2023 r. 

 Tak 

Kryterium nr 3 – Dostarczenie urządzenia opisanego w karcie produktu nr VR/I/1 o kącie 

widzenia większym niż 99 stopni. 

 Tak 

Kryterium nr 4 – Dostarczenie urządzenia opisanego w karcie produktu nr VR/I/1 o zwiększonej 

pamięci RAM do 256 GB. 

 Nie 
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2) FAXPOL Andrzej Iwanowicz Sp. z o.o. 

 adres ul. Dzielna 15 01-029 Warszawa 

Cena netto:  39 440,00 

Cena brutto: ………….. 

Słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100 

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. 

 skrócenie czasu o 30 dni, tj. do 30 dni 

Kryterium nr 2 – Wydłużenie gwarancji na wszystkie dostarczane w ramach zamówienia 

produkty do 30 czerwca 2023 r. 

 Tak 

Kryterium nr 3 – Dostarczenie urządzenia opisanego w karcie produktu nr VR/I/1 o kącie 

widzenia większym niż 99 stopni. 

 Tak 

Kryterium nr 4 – Dostarczenie urządzenia opisanego w karcie produktu nr VR/I/1 o zwiększonej 

pamięci RAM do 256 GB. 

 Tak 

 

 

3) Nazwa KOMBIT PLUS Arkadiusz Spychała  

 adres Migdałowa 60 61-612 Poznań  

 telefon 618219475 fax 612786752  

 e-mail biuro@kombitplus.pl  

 NIP 9720925475 REGON 639564417  

  

Cena netto:  36 600,00 

Cena brutto: 45 018,00 

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. 

 skrócenie czasu o 30 dni, tj. do 30 dni 

Kryterium nr 2 – Wydłużenie gwarancji na wszystkie dostarczane w ramach zamówienia 

produkty do 30 czerwca 2023 r. 

 Tak 

Kryterium nr 3 – Dostarczenie urządzenia opisanego w karcie produktu nr VR/I/1 o kącie 

widzenia większym niż 99 stopni. 

 Nie 
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Kryterium nr 4 – Dostarczenie urządzenia opisanego w karcie produktu nr VR/I/1 o zwiększonej 

pamięci RAM do 256 GB. 

 Nie 

 

4) AVLPRO sp. z o.o. 

 Ul. Matuszewska 20/131 

 03-876 Warszawa 

 

Cena netto:  49 229,00 

Cena brutto: 60 551,67 

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. 

 skrócenie czasu o 30 dni, tj. do 30 dni 

Kryterium nr 2 – Wydłużenie gwarancji na wszystkie dostarczane w ramach zamówienia 

produkty do 30 czerwca 2023 r. 

 Tak 

Kryterium nr 3 – Dostarczenie urządzenia opisanego w karcie produktu nr VR/I/1 o kącie 

widzenia większym niż 99 stopni. 

 Tak 

Kryterium nr 4 – Dostarczenie urządzenia opisanego w karcie produktu nr VR/I/1 o zwiększonej 

pamięci RAM do 256 GB. 

 Tak 

 

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratoriów w zakresie sprzętu komputerowego, 

urządzeń sieciowych, oprogramowania i osprzętu elektrycznego 
 

 
Wykonawca 1  

Nazwa KOMBIT PLUS Arkadiusz Spychała (lider konsorcjum )  

adres Migdałowa 60 61-612 Poznań  

telefon 618219475 fax 612786752  

e-mail biuro@kombitplus.pl  

NIP 9720925475 REGON 639564417  

Wykonawca 2*  

Nazwa NETPROF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA .(Partner konsorcjum )  

adres ul. Sterlinga 27/29 90-212 Łódź  

telefon 42 209-16-78 fax  

e-mail info@netprof.pl  

NIP 725-21-82-760 REGON 366590653 

Cena netto: 1 403 459,00 zł 

Cena brutto: 1 726 254,57 zł 
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 Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. 

 do 90 dni 

 skrócenie czasu o 20 dni, tj. do 70 dni  

 skrócenie czasu o 30 dni, tj. do 60 dni 

 Kryterium nr 2 – Zapewnienie instruktażu zgodnego z opisem zawartym w pkt III ppkt 1A 

 załącznika 8B.  

 Tak 

 Nie 

 Kryterium nr 3 – Zapewnienie dodatkowej pamięci RAM dla urządzenia opisanego w karcie 

 produktu nr CB/II/7  

 Zwiększenie pamięci RAM o 64 GB, tj, do 192 GB 

 Standardowa pamięć RAM 128 GB 

 Kryterium nr 4 – Dostarczenie dodatkowych licencji oprogramowania opisanego w karcie 

 CB/II/46: umożliwiających dostęp i korzystanie z usług serwera przez min. 4 użytkowników oraz 

 umożliwiających dostęp zdalny i korzystanie z usług serwera przez min. 4 użytkowników.  

 Tak 

 Nie 

 Kryterium nr 5 - Zapewnienie aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania 

 opisanego w karcie nr CB/II/20 do 30 czerwca 2023 r.  

 Tak 

 Nie 

 Kryterium nr 6 - Zapewnienie instruktażu zgodnego z opisem zawartym w pkt III ppkt 1B 

 załącznika 8B.  

 Tak 

 Nie 

 

 

Pakiet III Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratoriów w zakresie mikrokontrolerów, 

mikrokomputerów i drukarki 3D (elementy programowalne) 
 

Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty na Pakiet III. 

 

 

Zamawiający informuje, że niniejsza informację, zamieszcza na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz  na platformie MiniPortal. 

 


