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Tel. 061 665-35-38; Fax. 061 665-37-38 
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INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT 
 

 

„Sukcesywna dostawa fabrycznie nowego drobnego sprzętu komputerowego i 

oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej na okres 12 miesięcy”. 

 

 
 
Do upływu terminu składania ofert, złożono: 
 
1. iCOD.pl Sp. z o.o. 
adres ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała 
NIP 547-216-10-32 REGON 364490479 
 
1)ŁĄCZNA CENA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO określonego w Szczegółowym 
formularzu 
przedmiotowo-cenowym nr 8 do SWZ (suma wszystkich pozycji szczegółowego formularza 
przedmiotowo-cenowego): 
netto: 85 754,00 zł, 
(słownie osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100 ) 
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 19 723,42 zł, 
(słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 42/100), 
brutto wynosi 105 477,42 zł, 
(słownie sto pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 42/100) 
2) ŁĄCZNA CENA ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO (Sposób obliczenia: 60% wartości 

zamówienia podstawowego): 

netto: 51 452,40 zł, (słownie pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote 40/100 ) 
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 11 834,05 zł, 
(słownie: jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 05/100), 
brutto wynosi 63 286,45 zł 
(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 45/100) 
3)ŁĄCZNA CENA CAŁEGO ZAMÓWIENIA (cena zamówienia podstawowego plus cena 

zamówienia objętego prawem opcji): 
netto: 137 206,40 zł, (słownie sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześć złotych 40/100 ) 
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 31 557,47 zł 
(słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 47/100), 
brutto wynosi 168 763,87 zł, 
(słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote 87/100 ) 
 
 
Termin płatności: 21 dni kalendarzowych 
 
 
2. Tascom Polska Sp. z o.o.   
adres Hodowlana 5, POZNAŃ 61-680, 
NIP 7811915062 REGON 362486025 
 
1)ŁĄCZNA CENA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO określonego w Szczegółowym formularzu 
przedmiotowo-cenowym nr 8 do SWZ (suma wszystkich pozycji szczegółowego formularza 
przedmiotowo-cenowego):  



 

netto: 73 182 zł,  
(słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote),  
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 16 831,86 zł,  
(słownie: szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy),  
brutto wynosi 90 013,86 zł,  
(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy trzynaście złotych osiemdziesiąt sześć groszy)  
2) ŁĄCZNA CENA ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO (Sposób obliczenia: 60% wartości zamówienia 
podstawowego):  
netto: 43 909,20 zł,  
(słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych dwadzieścia groszy),  
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 10 099,12 zł,  
(słownie: dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwanaście groszy),  
brutto wynosi 54 008,32 zł,  
(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące osiem złotych trzydzieści dwa groszy) 
3)ŁĄCZNA CENA CAŁEGO ZAMÓWIENIA (cena zamówienia podstawowego plus cena zamówienia 
objętego prawem opcji):  
netto: 117 091,20 zł,  
(słownie: sto siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy),  
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 26 930,98 zł,  
(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt osiem 
groszy),  
brutto wynosi 144 022,18 zł,  
(słownie: sto czterdzieści cztery tysiące dwadzieścia dwa złotych osiemnaście groszy) 
 
 
Termin płatności: 21 dni kalendarzowych 
 
 
3. Doliński Łukasz ZNAK.PL  
adres Kaliska 1, POZNAŃ 61-131, 
NIP 6991821415   REGON 301153676 
 
1)ŁĄCZNA CENA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO określonego w Szczegółowym formularzu 
przedmiotowo-cenowym nr 8 do SWZ (suma wszystkich pozycji szczegółowego formularza 
przedmiotowo-cenowego):  
netto: 109030 zł, (słownie : sto dziewięć tysięcy trzydzieści zł), powiększoną o podatek VAT o 
stawce 23%, tj. w wysokości 25076,9 zł,  
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć zł dziewięćdziesiąt groszy),  
brutto wynosi : 134106,90 zł,  
(słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto sześć zł dziewięćdziesiąt groszy)  
2) ŁĄCZNA CENA ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO (Sposób obliczenia: 60% wartości zamówienia 
podstawowego):  
netto: 65418 zł (słownie : sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemnaście zł)  
, powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości : 15046,14 zł,  
(słownie: piętnaście tysięcy czterdzieści sześć zł czternaście groszy),  
brutto wynosi : 80464,14 zł,  
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote czternaście groszy) 
3)ŁĄCZNA CENA CAŁEGO ZAMÓWIENIA (cena zamówienia podstawowego plus cena zamówienia 
objętego prawem opcji):  
netto: 174448 zł, (słownie : sto siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści osiem zł)  
, powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości : 40123,04 zł,  
(słownie: czterdzieści tysięcy sto dwadzieścia trzy zł cztery grosze),  
brutto wynosi : 214571,04 zł,  
(słownie: dwieście czternaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden zł cztery grosze ) 
 
 
Termin płatności: 21 dni kalendarzowych 
 
 



 

4. SALTAR Marcin Wroński 
adres 25-150 Kielce, ul. Barwinek 5/26 
NIP 657 26 26 117 REGON 260384507 
 
1)ŁĄCZNA CENA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO określonego w Szczegółowym 
formularzu 
przedmiotowo-cenowym nr 8 do SWZ (suma wszystkich pozycji szczegółowego formularza 
przedmiotowo-cenowego): 
netto: 82711,50 zł, (słownie…osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset jedenaście 50/100 zł…) 
powiększoną o podatek VAT 
o stawce 23%, tj. w wysokości 19 023,58 zł, 
(słownie: …dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia trzy 58/100 zł.......), 
brutto wynosi …101 735,08… zł, 
(słownie:…sto jeden tysięcy siedemset trzydzieści pięć 08/100………) 
2) ŁĄCZNA CENA ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO (Sposób obliczenia: 60% wartości 
zamówienia podstawowego): 
netto: 49626,9 zł, (słownie…czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć 
90/100 zł …) 
powiększoną o podatek VAT 
o stawce 23%, tj. w wysokości …11414,15… zł, 
(słownie: …jedenaście tysięcy czterysta czternaście 15/100 zł........), 
brutto wynosi 61041,05…… zł, 
(słownie:…sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści jeden 05/100 zł……) 
 
3)ŁĄCZNA CENA CAŁEGO ZAMÓWIENIA (cena zamówienia podstawowego plus cena 
zamówienia objętego prawem opcji): 
netto: 132338,40 zł, (słownie………sto trzydzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści osiem 
40/100 zł ) 
powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości 30 437,74… zł, 
(słownie: trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści siedem 74/100 zł....), 
brutto wynosi ……162 776,14……… zł, 
(słownie:…sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt sześc 14/100 zł……) 
 
 
Termin płatności: 21 dni kalendarzowych 
 

 

 

SPECJALISTA 

ds. Zamówień publicznych 

 

mgr Magdalena Kominek 


