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Warszawa, dnia 12 września 2013r. 

   

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

przetargu nieograniczonego nr ZP-19/07/2013/272/W/SP na: „Dostawę sprzętu  

i oprogramowania komputerowego na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 

Chopina w Warszawie”, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2012, poz. 1271) o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy → w wyniku powtórzenia czynności 

dotyczących badania i oceny ofert: 

Nr 2 - Anncomp I Sp. z o.o., Nr 3 - Atut Centrum Sp. z o.o., Nr 4 - Techelon Sp. z o.o. 

złożonych w przedmiotowym postępowaniu, 

 

jako najkorzystniejsza, została wybrana oferta Wykonawcy Atut Centrum Sp. z o.o. → z ceną 

brutto: 106.614,12 zł. 

 

Oferta jest zgodna z SIWZ i otrzymała najwyższą ilość punktów wg przyjętego kryterium 

oceny ofert. 
 

INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY 

 WAŻNE I NIEPODLEGAJĄCE ODRZUCENIU 

 

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

Przyznane punkty              

w kryterium  

cena – 100 % 

Łączna ilość 

punktów 

3 
Atut Centrum  

Sp. z o.o. 

ul. Ks. Prymasa 

Augusta Hlonda 10 

lok. 134,  

02-972 Warszawa 

100 100 

 
 

PODSUMOWUJĄCA INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH  

 Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, OFERTACH ODRZUCONYCH 

 

Nr 

oferty 
Nazwa Wykonawcy 

Adres 

Wykonawcy 

Uzasadnienie 

prawne 
Uzasadnienie faktyczne 

1 
 

Ragtime s.j. 

ul. 1 Maja 19,  

45-068 Opole 

art. 24 ust. 2  

pkt 4 i art. 24  

ust. 4 

art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp 

Zamawiający zmuszony jest 

wykluczyć Wykonawcę  

z postępowania ze względu  

na złożoną przez niego ofertę, 

która nie odpowiada treści 

SIWZ = nie dotyczy 

przedmiotowego postępowania. 

Ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się  

za odrzuconą. 
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2 Anncomp I Sp. z o.o. 
ul. Słomiana 13,  

01-353 Warszawa 

art. 24 ust. 2  

pkt 4 i art. 24  

ust. 4 

art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp 

Zamawiający zmuszony jest 

wykluczyć Wykonawcę  

z postępowania ze względu  

na złożoną przez niego ofertę, 

która nie odpowiada treści 

SIWZ. 

Oferta nie spełnia minimalnych 

wymagań założonych w SIWZ 

w następujących pozycjach: 

a) pozycja nr  2 – komputer 

przenośny typ B - oferowany 

sprzęt Dell Inspiron 17R 7720 

- karta LAN: w SIWZ 

wymagana 10/100/1000 Mbps, 

proponowany sprzęt posiada 

10/100 Mbps 

- waga: w SIWZ wymagana 3,2 

kg, proponowany sprzęt waży 

3,28 kg 

- w SIWZ wymagany był 

zintegrowany czytnik linii 

papilarnych,  proponowany 

sprzęt nie posiada takiego 

czytnika 

b) pozycja nr 3 – komputer 

przenośny typ C - oferowany 

sprzęt Apple Mac Book Pro 13 

- oferowany komputer posiada 

procesor i5-3230M, który 

posiadał 4007 punktów  (na 

dzień składania oferty) w teście 

PassMark CPU Mark, w SIWZ 

wymagana punktacja wynosiła 

4070 w teście PassMark CPU 

Mark. 

c) pozycja nr 13 – mysz 

komputerowa typ A - 

oferowany sprzęt Extreme USB 

Camille 3D 

- wymiary oferowanej myszy: 

długość 95mm, szerokość 

53mm, w SIWZ wymagane 

były: długość min. 100mm, 

szerokość min. 50mm. 

d) pozycja nr 15 – napęd DVD-

RW zewnętrzny USB - 

oferowany sprzęt Samsung SE-

208BW 

- zapis DVD+R Dual Layer: w 

SIWZ wymagana jest 8x, 

oferowany sprzęt osiąga 

prędkość 6x 

-  zapis DVD-R Dual Layer: w 

SIWZ wymagana jest 8x, 

oferowany sprzęt osiąga 

prędkość 6x. 

 

Ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się  

za odrzuconą. 
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4 Techelon Sp. z o.o. 
ul. Tamka 38,  

00-355 Warszawa 

art. 24 ust. 2  

pkt 4 i art. 24  

ust. 4 

art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp 

Zamawiający zmuszony jest 

wykluczyć Wykonawcę  

z postępowania ze względu  

na złożoną przez niego ofertę, 

która nie odpowiada treści 

SIWZ. 

 

Oferta nie spełnia minimalnych 

wymagań założonych w SIWZ 

w następujących pozycjach: 

a) pozycja nr 6 – komputer 

przenośny typ F - oferowany 

sprzęt MSI GT60 

- karta graficzna: w SIWZ 

wymagana punktacja wynosiła 

1630 w teście PassMark CPU 

Mark, oferowany sprzęt 

posiada kartę o punktacji 1105 

w teście PassMark CPU Mark 

- waga: w SIWZ wymagana 

poniżej 2,75 kg, proponowany 

sprzęt waży 3,5 kg (według 

specyfikacji producenta ze 

strony 

http://www.msi.com/product/n

b/GT60-0NG-

Workstation.html#?div=Specifi

cation ) 

b) pozycja nr 11 – urządzenie 

wielofunkcyjne - oferowany 

sprzęt HP M521dw 

- gramatura papieru dla 

podajnika ADF: w SIWZ 

wymagana była w przedziale 

60-105 g/m2 , oferowany 

sprzęt mieści się w przedziale 

60-90 g/m2 

c) pozycja nr 12 – drukarka 

laserowa - oferowany sprzęt 

Lexmark CS410dn 

-gramatura papieru: w SIWZ 

wymagana była w przedziale 

60-220 g/m2 , oferowany 

sprzęt mieści się w przedziale 

60-199 g/m2 

d) pozycja nr 15 – napęd DVD-

RW zewnętrzny USB - 

oferowany sprzęt Transcend 

przenośna nagrywarka USB 

- zapis DVD+R Dual Layer: w 

SIWZ wymagana jest 8x, 

oferowany sprzęt osiąga 

prędkość 6x 

-  zapis DVD-R Dual Layer: w 

SIWZ wymagana jest 8x, 

oferowany sprzęt osiąga 

prędkość 6x 
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e) pozycja nr 16 – Dysk zew. 

USB typ A - oferowany sprzęt 

WD My Book Ess 

-format szerokości: w SIWZ 

wymagany był 2,5” , 

oferowany sprzęt posiada 3,5” 

f) pozycja nr 17 – Dysk zew. 

USB typ B - oferowany sprzęt 

Intenso 1TB MemoryCase 

-format szerokości: w SIWZ 

wymagany był 3,5” ,  

oferowany sprzęt posiada 2,5” 

g) pozycja nr 19 – Dysk zew. 

3,5” - oferowany sprzęt Intenso 

1TB MemoryCase -format 

szerokości: w SIWZ 

wymagany był 3,5” , 

oferowany sprzęt posiada 2,5” 

h) pozycja nr 20 – Dysk zew. 

2,5” - oferowany sprzęt WD 

My Book Ess 

-format szerokości: w SIWZ 

wymagany był 2,5” , 

oferowany sprzęt posiada 3,5” 

 

Ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się  

za odrzuconą. 

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawrze 

umowę z wybranym Wykonawcą, w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie  

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 
 

 

 

 

 

Kanclerz Uniwersytetu  

Muzycznego Fryderyka Chopina 

 

 

 

  Magdalena Giedrojć-Juraha  


