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ZTM.EZ.3310.17.2020                                                                   

Poznań, 18.11.2020 r. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

 

Zamawiający, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu działając stosownie do zapisów art. 86 ust. 5 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 z zm.) zwanej dalej ustawą Pzp  

informuje, że w dniu 17 listopada 2020 r. o godz. 11:00, nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Zarządu 

Transportu Miejskiego w Poznaniu” znak sprawy: ZTM.EZ.3310.17.2020.  

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

niniejszego zamówienia, tj.  

Część 1 – 137 760,00 zł brutto.  

Części 2 – 52 890,00 zł brutto.  

Części 3 – 63 960,00 zł brutto.  

 

W wyznaczonym  terminie do dnia 17 listopada 2020 r. do godz. 10:00 wpłynęły dwie oferty elektroniczne poprzez 

miniPortal  

 

Poniżej zestawienie ofert: 

Lp. 
NAZWA I ADRES 

WYKONAWCY 

NR 

OFERTY 

kryterium – cena 

oferty brutto 

 

Pozostałe kryteria 

 

1 

System Data Sp. z 

o.o. 

ul. Sienkiewicza 42 

39-300 Mielec 

1 
Część 3:  

71 490,06 zł 
Okres gwarancji  60 miesięcy  

2 

COMP S.A. 

ul. Jutrzenki 116 

02-230 Warszawa 

2 

 

Część 1: 

137 760,00 

Okres gwarancji  60 miesięcy 

Funkcjonalności punktowane w ramach kryteriów oceny ofert: 

- Serwer posiada 640 GB pamięci RAM typu DDR 3200 MHz, 

klasy RDIMM. 

- Serwer posiada 2 porty 10Gb Ethernet na wkładki SFP+ (z 

wkładkami typu SR). 

- Przekierowanie konsoli graficznej oraz możliwość 

montowania zdalnych napędów i ich obrazów bez konieczności 

wykorzystania technologii Java (wtyczki) po stronie 

przeglądarki internetowej Zamawiającego 

2 
Część 3: 

71 340,00  
Okres gwarancji  60 miesięcy 
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UWAGA: Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, stosownie do treści  

art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, zobowiązani są do złożenia, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

Z poważaniem 
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		2020-11-18T13:36:44+0100




