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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
w dniu 08 listopada 2017 r. 

 
 

 
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

 

Dostawa urządzeń sieciowych, systemu zabezpieczeń poczty oraz rozbudowa 
posiadanego przez Zamawiającego systemu kopii bezpieczeństwa w 2017 r.  

dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 

sprawa: DA-III-3.272.2.2017 
 

 
ZADANIE  NR 1                  
Dostawa i podłączenie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
fabrycznie nowych urządzeń oraz instalacja i konfiguracja oprogramowania, rozbudowujących 
posiadany przez Zamawiającego system kopii bezpieczeństwa. 
                           
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1 061 000,00 zł  brutto  
Termin wykonania zamówienia: max 21 dni 
Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Cena wykonania 
zamówienia 

 
(waga 60%) 

 
Wydłużenie 
gwarancji  
na bibliotekę 
taśmową, półki 
macierzy i dyski 

(waga 10%) 

Długość wsparcia 
posprzedażowego 
o dodatkowy rok 

(waga 10%) 

Termin realizacji 
zamówienia 

    (waga 20%) 

2 

Comp S.A. 

02-230 Warszawa 
ul. Jutrzenki 116 

1.038.120,00 zł NIE NIE 14 dni 
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ZADANIE  NR 2 

Dostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania tworzącego system ochrony poczty 
elektronicznej. 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 371 000,00 zł  brutto  
Termin wykonania zamówienia: max 21 dni 
Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Cena wykonania 
zamówienia 

(waga 60%) 

Przedłużenie 
gwarancji na sprzęt 

sieciowy 

(waga 20%) 

Przedłużenie 
okresu wsparcia 

dla systemu 
ochrony poczty 

(waga 10%) 

   Termin realizacji 
zamówienia 

 (waga 10%) 

1 

TRECOM  Poznań  
Sp. z o.o.  

02-908 Warszawa 
ul. Czyżewska 10 

346.920,27 zł 
TAK 

(2 lata) 
TAK 

(1 rok) 
14 dni 

3 

Comtegra S.A. 

02-884 warszawa 
ul. Puławska 474 

382.368,87 zł NIE NIE 21 dni 

      

 
 

 

Przewodniczący Komisji:  /-/ Marcin Jabłoński 

 

 
 
UWAGA: 
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 
r. poz. 1579), Zamawiający zamieszcza niezwłocznie informacje z otwarcia ofert  na stronie internetowej. 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu w formie 
pisemnej wypełniony Załącznik nr 2C do SIWZ (Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej) w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
powyższych informacji. 


