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UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014r. 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
  
1. Na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w 

Warszawie informuje, że w wyniku postępowania nr ZP-12/05/2014/272/W/MSW prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  

 
„Modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina” 

  
dwóch Wykonawców złożyło następujące oferty:  
 

I. HENWAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
ul. Włodzimierza Perzyńskiego 20 
01-883 Warszawa 
 

 
 
 

 
 

II. SLASH Sp. z o. o. 
Ul. Żenczykowskiego 2C 

  00-707 Warszawa 
 
 
 
 
 
 
2. Otwarcia ofert dokonano w dniu 6 czerwca 2014r. o godz. 10:15 
3. W toku badania i oceny ofert, Komisja Przetargowa stwierdziła że, nie wszystkie złożone oferty spełniają wymagania 

zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Specyfikacji technicznej zamawianego sprzętu i 
oprogramowana dla części nr 2, Załącznik nr 1B do SIWZ.  
Oferta nr 1 złożona przez firmę HENWAR Sp. z o.o. sp. k. nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących: 

• Przełącznika sieciowego zarządzanego typu B, w punkcie 8 Zamawiający wymagał minimalnej mocy 
zasilacza PoE 398W, a oferowany sprzęt HP 5120-24G posiada zasilacz PoE o mocy 365W, 

• Przełącznika sieciowego zarządzanego typu C, w punkcie 11 podpunkt C Zamawiający wymagał 
maksymalnej głębokości urządzenia nie większej niż 26 cm, a oferowany sprzęt HP 2920-24G jest głębokości 
33,6 cm. 
 

W związku z powyższym Oferta nr 1, podlega odrzuceniu w części II przedmiotu zamówienia na podstawie art. 89 ust 
1 pkt 2 treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproponowany sprzęt nie odpowiada 
wymaganiom postawionym w SIWZ. 

 
4. W wyniku badania i oceny ofert w postępowaniu, w którym kryterium oceny ofert była cena, po sprawdzeniu opisu 

technicznego oferowanego sprzętu z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Komisja Przetargowa 
uznała: 

• za najkorzystniejszą oraz spełniającą wymagania zawarte w SIWZ dla części I i II przedmiotu 
zamówienia ofertę firmy: 
 
SLASH Sp. z o. o. 
Ul. Żenczykowskiego 2C 
00-707 Warszawa 
 

5. Przewidywany termin podpisania umów: 17 czerwca 2014                                                                

                Kierownik Zamawiającego 
 
 

Magdalena Giedrojć-Juraha 

 
 
 
Treść niniejszego ogłoszenia przesyła się uczestnikom postępowania oraz zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na 
stronie internetowej: www.chopin.edu.pl  

Zadania  Cena netto Cena brutto VAT (23%) Liczba  pkt w 
kryterium cena 

Zadanie 1 443.656,71,- zł 545.697,75,- zł 102.041,04,- zł 95,42 
Zadanie 2 89.523,00,- zł 110.113,29,- zł  20.590,29,- zł Oferta odrzucona  

Zadania  Cena netto Cena brutto VAT (23%) Liczba pkt w 
kryterium cena 

Zadanie 1 423.368,00,- zł 520.742,64,- zł 97.374,64,- zł 100 
Zadanie 2 84.349,00,- zł 103.749,27,- zł 19.400,27,- zł 100 
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