Opole, dn. 23.09.2020r.
AG.272.13.2020.HS

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
(zgodnie z art.92 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby dzieci
przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - III
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art.92 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), po przeprowadzeniu analizy i oceny ofert, za
najkorzystniejszą, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, wyszczególnionych w
ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uznał ofertę złożoną
przez firmę:
g.IT Solutions Michał Daszkiewicz
Malina 62
99-300 Kutno
Cena oferty brutto: 578 713,37 zł
Gwarancja i rękojmia: 60 miesięcy
Uzasadnienie faktyczne: Oferta najkorzystniejsza dla zamawiającego pod względem przyjętych
kryteriów oceny ofert: cena – 60%, gwarancja i rękojmia – 40%.

Zestawienie złożonych ofert, streszczenie oceny i porównania ofert

Nr
oferty

1

2

3

Nazwa lub nazwisko
oraz
adres wykonawcy

Cena ofertowa

Liczba pkt

(zł-brutto)

w kryteriach:

/

cena + gwarancja i
rękojmia

Gwarancja i
rękojmia

NetCom Sp. z o.o.
ul. Jarzębinowa 22/1
54-120 Wrocław
g.IT Solutions Michał Daszkiewicz
Malina 62
99-300 Kutno

625 375,05
/
60 mies.
578 713,37
(po poprawieniu
omyłek
rachunkowych)

/
60 mies.
540 277,50
/
60 mies.

iCOD.pl Sp. zo.o.
ul. Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko - Biała

= Łączna
punktacja

Oferta
odrzucona
60,00+40,00
=
100,00
Oferta
odrzucona
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Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o.
ul. Plebańska 3/8
44-100 Gliwice
KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Migdałowa 60
61-612 Poznań
Media – Pol Paweł Szymczuk
ul. Motycka 11
03-566 Warszawa

4

5

6

7

8

9

10

11

591 647,00
/
60 mies.
602 509,35
/
60 mies.
573 199,68
(po poprawieniu
omyłek
rachunkowych)

/
24 mies.
628 684,10
/
24 mies.
597 423,30
/
60 mies.
615 371,46
/
36 mies.
706 136,85
/
24 mies.
593 021,97

Grupa MAC S.A
ul. Witosa 76
25-561 Kielce
FHU Horyzont Krzysztof Lech
ul. 11 Listopada 21
38-300 Gorlice
Virtual Technologies Sp. z o.o.
ul. Damrota 6/301
40-022 Katowice
EXIMO PROJECT Sp. z o.o.
ul. Poznańska 31
85-129 Bydgoszcz
Ematech Trade Sp. z o.o.
ul. Obrzeżna Północna 17
41-400 Mysłowice

(po poprawieniu
omyłek
rachunkowych)

/
24 mies.

Oferta
odrzucona
57,63+40,00=
97,63

Oferta
odrzucona

55,23+16,00=
71,23
58,12+40,00=
98,12
Oferta
odrzucona
Oferta
odrzucona

58,55+16,00=
74,55

Jednocześnie informuję:
1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy, natomiast na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 odrzucił oferty złożone przez Wykonawców:
NetCom Sp. z o.o. – oferta nr 1
iCOD.pl Sp. z o.o. – oferta nr 3
Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o. – oferta nr 4
Media – Pol Paweł Szymczuk – oferta nr 6
Virtual Technologies Sp. z o.o. – oferta nr 9
EXIMO PROJECT Sp. z o.o. – oferta nr 10,
ponieważ ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Uzasadnienia faktyczne:
Oferta nr 1
Oferta zawiera specyfikację komputera przenośnego typu laptop oraz słuchawek z mikrofonem, które
wspólnie nie spełniają wymogu stawianego przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Wymogiem stawianym przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest, by oferowany
komputer przenośny typu laptop wyposażony był w złącze Audio IN/OUT (typu mini jack) w jednym
gnieździe (combo) lub w dwóch, z zastrzeżeniem, że rozwiązanie to musi umożliwiać korzystanie
na oferowanym sprzęcie „komputer przenośny typu laptop (z akcesoriami)” jednocześnie zarówno ze
słuchawek jak i mikrofonu będących zintegrowanymi ze sobą elementami składowymi oferowanego
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sprzętu „słuchawki z mikrofonem (zintegrowane)” bez zastosowania jakichkolwiek dodatkowych
akcesoriów (rozdzielacz, przejściówka, itp.)
oraz
by oferowane słuchawki z mikrofonem miały złącze typu mini jack z jednym wtykiem (combo) lub z
dwoma, z zastrzeżeniem, że rozwiązanie to musi umożliwiać korzystanie na oferowanym sprzęcie
„komputer przenośny typu laptop (z akcesoriami)” jednocześnie zarówno ze słuchawek jak i mikrofonu
będących zintegrowanymi ze sobą elementami składowymi oferowanego sprzętu „słuchawki z
mikrofonem (zintegrowane)” bez zastosowania jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów (rozdzielacz,
przejściówka, itp.).
Oferowany przez Wykonawcę komputer przenośny typu laptop HP 255 G7 ma złącze Audio IN/OUT
(typu mini jack) w jednym gnieździe (combo), podczas gdy oferowane przez Wykonawcę słuchawki
z mikrofonem ART NEMEZIS mają złącze typu mini jack z dwoma wtykami (a nie z jednym, jak w
ofercie podaje Wykonawca), co uniemożliwia korzystanie na oferowanym sprzęcie „komputer
przenośny typu laptop (z akcesoriami)” jednocześnie zarówno ze słuchawek jak i mikrofonu
będących zintegrowanymi ze sobą elementami składowymi oferowanego sprzętu „słuchawki z
mikrofonem (zintegrowane)” bez zastosowania jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów
(rozdzielacz, przejściówka, itp.).
Oferta zawiera specyfikację urządzenia wielofunkcyjnego, które nie spełnia wymogów stawianych przez
Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Jednym z wymogów stawianych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest, by
oferowane urządzenie wielofunkcyjne spełniało poniższy parametr:
maksymalny format nośników druku: A3
Oferowane przez Wykonawcę urządzenie wielofunkcyjne HP PW377dw ma parametr maksymalny
format nośników druku: 216 x 356 mm, co uniemożliwia drukowanie na oferowanym
urządzeniu na nośniku druku w formacie A3.
Kolejnym z wymogów stawianych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest, by
oferowane urządzenie wielofunkcyjne spełniało poniższy parametr:
maksymalna optyczna rozdzielczość skanowania: nie mniej niż 1200 dpi x nie mniej niż 2400 dpi
Oferowane przez Wykonawcę urządzenie wielofunkcyjne HP PW377dw ma parametr maksymalna
optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 dpi, co uniemożliwia skanowanie na oferowanym
urządzeniu w optycznej rozdzielczości 2400 dpi.
Wykonawca nie określił jaką oferuje wersję oprogramowania użytkowego Microsoft Office Home &
Business PL (2019 czy inną).
Określenie wersji oferowanego oprogramowania użytkowego Microsoft Office Home & Business PL
mogłoby skutkować odrzuceniem oferty z powodu ewentualnego niespełnienia wymogu stawianego
oprogramowaniu użytkowemu, jednak z uwagi na odrzucenie oferty z innych podanych na początku
powodów, Zamawiający odstępuje od wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień treści jego oferty w
tym zakresie.

Oferta nr 3
Oferta zawiera specyfikację komputera przenośnego typu laptop, który nie spełnia wymogu stawianego
przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
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Wymogiem stawianym przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest, by oferowany
komputer
przenośny
typu
laptop
wyposażony
był
w
procesor,
który
na
stronie
https://web.archive.org/web/20200828091033/https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w kolumnie
“CPU Mark” uzyskał uśredniony wynik nie mniej niż 5300 punktów w testach wydajności Passmark CPU
Mark.
Oferowany przez Wykonawcę procesor Intel Core i3-1005G1 oferowanego komputera przenośnego
typu laptop HP 250 G7 uzyskał uśredniony wynik 5280 punktów w testach wydajności Passmark CPU
Mark,
według
stanu
na dzień
28.08.2020
r.
opublikowanego
na
stronie
https://web.archive.org/web/20200828091033/https://www.cpubenchmark.net/ cpu_list.php w kolumnie
“CPU Mark”, co świadczy o niższej niż wymagana wydajności oferowanego procesora.
Oferta zawiera specyfikację urządzenia wielofunkcyjnego, które nie spełnia wymogów stawianych przez
Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Jednym z wymogów stawianych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest, by
oferowane urządzenie wielofunkcyjne spełniało poniższy parametr:
maksymalna optyczna rozdzielczość skanowania: nie mniej niż 1200 dpi x nie mniej niż 2400 dpi
Oferowane przez Wykonawcę urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 7720 ma parametr
maksymalna optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 dpi, co uniemożliwia skanowanie na
oferowanym urządzeniu w optycznej rozdzielczości 2400 dpi.
Wykonawca nie określił, jaką oferuje wersję językową oprogramowania użytkowego Microsoft ESD
Office Home & Business 2019 Win/Mac (PL czy inną).
Określenie wersji językowej oferowanego oprogramowania użytkowego Microsoft ESD Office Home &
Business 2019 Win/Mac, mogłoby skutkować odrzuceniem oferty z powodu ewentualnego
niespełnienia wymogu stawianego oprogramowaniu użytkowemu, jednak z uwagi na odrzucenie oferty z
innych podanych na początku powodów, Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy do złożenia
wyjaśnień treści jego oferty w tym zakresie.

Oferta nr 4
Oferta zawiera specyfikację urządzenia wielofunkcyjnego, które nie spełnia wymogów stawianych przez
Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Jednym z wymogów stawianych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest, by
oferowane urządzenie wielofunkcyjne spełniało poniższy parametr:
maksymalna optyczna rozdzielczość skanowania: nie mniej niż 1200 dpi x nie mniej niż 2400 dpi
Oferowane przez Wykonawcę urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 7720 ma parametr
maksymalna optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 dpi, co uniemożliwia skanowanie na
oferowanym urządzeniu w optycznej rozdzielczości 2400 dpi.

Oferta nr 6
Oferta zawiera specyfikację komputera przenośnego typu laptop oraz słuchawek z mikrofonem, które
wspólnie nie spełniają wymogu stawianego przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Wymogiem stawianym przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest, by oferowany
komputer przenośny typu laptop wyposażony był w złącze Audio IN/OUT (typu mini jack) w jednym
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gnieździe (combo) lub w dwóch, z zastrzeżeniem, że rozwiązanie to musi umożliwiać korzystanie
na oferowanym sprzęcie „komputer przenośny typu laptop (z akcesoriami)” jednocześnie zarówno ze
słuchawek jak i mikrofonu będących zintegrowanymi ze sobą elementami składowymi oferowanego
sprzętu „słuchawki z mikrofonem (zintegrowane)” bez zastosowania jakichkolwiek dodatkowych
akcesoriów (rozdzielacz, przejściówka, itp.)
oraz
by oferowane słuchawki z mikrofonem miały złącze typu mini jack z jednym wtykiem (combo) lub z
dwoma, z zastrzeżeniem, że rozwiązanie to musi umożliwiać korzystanie na oferowanym sprzęcie
„komputer przenośny typu laptop (z akcesoriami)” jednocześnie zarówno ze słuchawek jak i mikrofonu
będących zintegrowanymi ze sobą elementami składowymi oferowanego sprzętu „słuchawki z
mikrofonem (zintegrowane)” bez zastosowania jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów (rozdzielacz,
przejściówka, itp.).
Oferowany przez Wykonawcę komputer przenośny typu laptop HP 255 G7 ma złącze Audio IN/OUT
(typu mini jack) w jednym gnieździe (combo), podczas gdy oferowane przez Wykonawcę słuchawki
z mikrofonem NATEC NFU-1584 mają złącze typu mini jack z dwoma wtykami, co uniemożliwia
korzystanie na oferowanym sprzęcie „komputer przenośny typu laptop (z akcesoriami)”
jednocześnie zarówno ze słuchawek jak i mikrofonu będących zintegrowanymi ze sobą
elementami składowymi oferowanego sprzętu „słuchawki z mikrofonem (zintegrowane)” bez
zastosowania jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów (rozdzielacz, przejściówka, itp.).
Oferta zawiera specyfikację słuchawek z mikrofonem, które nie spełniają wymogów stawianych przez
Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Jednym z wymogów stawianych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest, by
oferowane słuchawki z mikrofonem spełniały poniższy parametr:
przewód w oplocie tekstylnym
Oferowane przez Wykonawcę słuchawki z mikrofonem NATEC NFU-1584 mają przewód bez oplotu
tekstylnego, co obniża jego odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Wykonawca nie określił, jaki oferuje model procesora AMD 3500U (Ryzen 5 czy Ryzen 5 Pro)
oferowanego komputera przenośnego typu laptop oraz tego, jaką oferuje wersję systemu operacyjnego
Microsoft Windows 10 Pro PL (64-bit czy inną) oferowanego komputera przenośnego typu laptop.
Określenie modelu procesora AMD 3500U oferowanego komputera przenośnego typu laptop nie
skutkowałoby odrzuceniem oferty z powodu ewentualnego niespełnienia wymogu stawianego procesorowi
oferowanego komputera przenośnego typu laptop, jednak z uwagi na odrzucenie oferty z innych
podanych na początku powodów, Zamawiający odstępuje od wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień
treści jego oferty w tym zakresie.
Określenie wersji oferowanego systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Pro PL mogłoby
skutkować odrzuceniem oferty z powodu ewentualnego niespełnienia wymogu stawianego systemowi
operacyjnemu oferowanego komputera przenośnego typu laptop, jednak z uwagi na odrzucenie oferty z
innych podanych na początku powodów, Zamawiający odstępuje od wezwania Wykonawcy do złożenia
wyjaśnień treści jego oferty w tym zakresie.

Oferta nr 9
Pismem z dn. 17.09.2020r. na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę do
wyjaśnienia treści swojej oferty z zastrzeżeniem, że wyjaśnienia te nie mogą prowadzić do zmiany treści
oferty ani stanowić negocjacji co do jej treści.
Nadesłane przez Wykonawcę wyjaśnienia wskazują, że oferuje on inny niż pierwotnie model komputera
przenośnego typu laptop. W ofercie widnieje komputer przenośny typu laptop DELL NOTEBOOK
VOSTRO 3590, a w świetle wyjaśnień Wykonawca oferuje komputer przenośny typu laptop DELL
Latitude 3510, co powoduje zmianę treści oferty. Zamawiający nie przyjmuje wyjaśnień w powyższym
zakresie, w związku z czym badał ofertą „pierwotną”.
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Oferta „pierwotna” zawiera specyfikację komputera przenośnego typu laptop DELL NOTEBOOK VOSTRO
3590, który nie spełnia wymogu stawianego przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia
stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wymogiem stawianym przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest, by oferowany
komputer przenośny typu laptop był fabrycznie nowy.
W wyjaśnieniach Wykonawca potwierdza, że komputer przenośny typu laptop DELL NOTEBOOK
VOSTRO 3590 nie występuje z kartą graficzną NVIDIA GeForce MX230, zatem zaoferowany
komputer przenośny typu laptop DELL NOTEBOOK VOSTRO 3590 z kartą graficzną NVIDIA
GeForce MX230, nawet gdyby jego pierwotna fabryczna konfiguracja została zmodyfikowana
na potrzeby dopasowania jej do konfiguracji zapisanej w ofercie Wykonawcy, nie spełniałby
wymogu bycia fabrycznie nowym.

Oferta nr 10
Oferta zawiera specyfikację słuchawek z mikrofonem, które nie spełniają wymogów stawianych przez
Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Jednym z wymogów stawianych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest, by
oferowane słuchawki z mikrofonem spełniały poniższy parametr:
przewód w oplocie tekstylnym
Oferowane przez Wykonawcę słuchawki z mikrofonem GEMBIRD MHS-001 mają przewód bez oplotu
tekstylnego, co obniża jego odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Oferta zawiera specyfikację urządzenia wielofunkcyjnego, które nie spełnia wymogów stawianych przez
Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Jednym z wymogów stawianych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest, by
oferowane urządzenie wielofunkcyjne spełniało poniższy parametr:
maksymalna optyczna rozdzielczość skanowania: nie mniej niż 1200 dpi x nie mniej niż 2400 dpi
Oferowane przez Wykonawcę urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 7740 (G5J38A) ma
parametr maksymalna optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 dpi, co uniemożliwia
skanowanie na oferowanym urządzeniu w optycznej rozdzielczości 2400 dpi.
Wykonawca nie określił:
a. jaką średnicę ma membrana oferowanych słuchawek z mikrofonem GEMBIRD MHS-001, a
jedynie powtórzył wymóg stawiany przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia w tym
zakresie;
b. jaką długość ma kabel USB, który miałby dostarczyć Wykonawca w zestawie z oferowanym
urządzeniem wielofunkcyjnym HP OfficeJet Pro 7740 (G5J38A);
c. jaką oferuje wersję (w tym jaką wersję językową) systemu operacyjnego Windows 10
Professional (64-bit czy inną, PL czy inną) oferowanego komputera przenośnego typu laptop.
Określenie średnicy membrany oferowanych słuchawek z mikrofonem GEMBIRD MHS-001 nie
skutkowałoby odrzuceniem oferty z powodu ewentualnego niespełnienia wymogu stawianego oferowanym
słuchawkom z mikrofonem z uwagi na fakt, że Zamawiający sam zweryfikował, że średnica membrany
słuchawek z mikrofonem GEMBIRD MHS-001 wynosi 40 mm, jednak z uwagi na odrzucenie oferty z
innych podanych na początku powodów, Zamawiający odstępuje od wezwania Wykonawcy do złożenia
wyjaśnień treści jego oferty w tym zakresie.
Określenie długości kabla USB, który miałby dostarczyć Wykonawca w zestawie z oferowanym
urządzeniem wielofunkcyjnym HP OfficeJet Pro 7740 (G5J38A) mogłoby skutkować odrzuceniem
oferty z powodu ewentualnego niespełnienia wymogu stawianego oferowanemu urządzeniu
wielofunkcyjnemu, jednak z uwagi na odrzucenie oferty z innych podanych na początku powodów,
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Zamawiający odstępuje od wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień treści jego oferty w tym
zakresie.
Określenie wersji (w tym wersji językowej) oferowanego systemu operacyjnego Windows 10
Professional mogłoby skutkować odrzuceniem oferty z powodu ewentualnego niespełnienia wymogu
stawianego systemowi operacyjnemu oferowanego komputera przenośnego typu laptop, jednak z uwagi
na odrzucenie oferty z innych podanych na początku powodów, Zamawiający odstępuje od wezwania
Wykonawcy do złożenia wyjaśnień treści jego oferty w tym zakresie.
2. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z dyspozycją art.
94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp.

Pouczenie
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ww. Ustawy.
Wykonano w 2 egz.:
1 egz. – adresat
2 egz. – a/a
Sprawę prowadzi:
Hanna Siuta
tel. 77 54 15 111
Wydział Administracyjno – Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Opolu
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