
BGW-III.272.1.2020       Poznań, dnia 29 czerwca 2020 r. 

 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Dot. przetargu nieograniczonego pn. Dostawa biurowego sprzętu informatycznego z oprogramowaniem 

standardowym oraz dostawa urządzenia do kolorowego i monochromatycznego drukowania, kopiowania 

i skanowania wielkoformatowych dokumentów. 

Zamawiający, Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), informuje że w ww. postępowaniu do dnia 

29 czerwca 2020 r. do godziny 9:00, złożone zostały następujące oferty: 

 
Dotyczy części nr 1: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty 
 

Okres gwarancji oraz 
rozszerzonej rękojmi 

za wady 

Termin wykonania 
naprawy (skutecznego 
usunięcia awarii) dla 

monitora typu C 

2. Hardsoft Telekom Jarosław Kaźmierczak 
ul. Namysłowska 17/19 
60-166 Poznań 

393.969,00 zł 6 lat od daty odbioru 
końcowego 

6 dni roboczych 

3. COMP S.A. 
ul. Jutrzenki 116 
02-230 Warszawa 

474.657,00 zł 6 lat od daty odbioru 
końcowego 

6 dni roboczych 

4. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka 
sp. z o.o. 
ul. Wolność 8 lok. 4 
26-600 Radom 

471.520,50 zł 5 lat od daty odbioru 
końcowego 

6 dni roboczych 

 
Dotyczy części nr 2: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty 
 

Okres gwarancji oraz 
rozszerzonej rękojmi 

za wady 

Termin wykonania 
naprawy (skutecznego 

usunięcia awarii) 

1.  Canon Polska sp. z o.o. 
ul. Gottlieba Daimlera 2 
02-460 Warszawa 

262.309,80 zł 6 lat od daty odbioru 
końcowego 

6 dni roboczych 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia to: 

Część nr 1 – 586.000,00 zł 

Część nr 2 – 253.000,00 zł 

 

Termin realizacji zamówienia (dotyczy części nr 1 i 2) -  do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

 

Warunki płatności (dotyczy części nr 1 i 2): Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury. 
 

Członkowie Komisji Przetargowej 


