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Numer sprawy WO-ZP.2310.11.2016  

 

INFORMACJE 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający (Wojewódzki 

Urząd Pracy w Rzeszowie) zamieszcza na stronie internetowej poniższe informacje:  

1) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (aktualnie udzielanej części):  

168 978,63 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem 

złotych sześćdziesiąt trzy grosze) 

2) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, termin wykonania zamówienia i okres gwarancji zawarte w ofertach. 

 

n
u

m
er

 o
fe

rt
y
 

firmy oraz adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie 

informacje dotyczące 

ceny 

terminu 

wykonania 
zamówienia 

gwarancji 

producenta 

komputera 
stacjonarnego 

all in one 

ilości pamięci 

operacyjnej 

komputera 
stacjonarnego 

all in one 

zawartych w ofertach 

1  
MPC Paweł OLEKSIEWICZ 

ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno 
119 949,60 zł 

do 14 dni  

od daty 

zawarcia 

umowy 

minimum  

60 miesięcy  

lub dłuższa 

8 GB  

lub więcej 

2  
ALTECH s.j. Zdzisław PAJĄK, Artur PAJĄK 

ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock 
101 756,67 zł 

do 14 dni  

od daty 

zawarcia 

umowy 

minimum  

60 miesięcy  

lub dłuższa 

minimalna 

wymagana, 

tj. 4 GB 

3  
FHU Intersell Waldemar PŁONKA 

ul. Jesionowa 17 a, 42-525 Dąbrowa Górnicza 
158 244,42 zł 

do 14 dni  

od daty 

zawarcia 

umowy 

minimum  

60 miesięcy  

lub dłuższa 

8 GB  

lub więcej 

4  OFERTA WYCOFANA     

5  
InfoSoftware Polska Sp. z o.o. 

ul. Marynkowska 5, 38-422 Krościenko Wyżne 
132 552,18 zł 

do 14 dni  

od daty 

zawarcia 

umowy 

minimum  

60 miesięcy  

lub dłuższa 

8 GB  

lub więcej 
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6  
Firma Xerima Jan SZWAKOP 

Al. Kwiatkowskiego 11, 39-300 Mielec 
149 898,98 zł 

do 14 dni  

od daty 

zawarcia 

umowy 

minimalna 

wymagana, 

tj.  

36 miesięcy 

minimalna 

wymagana, 

tj. 4 GB 

7  
NOVICOM Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa 
148 734,06 zł 

od 15 do 21 

dni od daty 

zawarcia 

umowy 

60 miesięcy 8 GB 

8  
VIRTUAL TECHNOLOGIES IT Sp. z o.o. 

ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice 
196 339,98 zł 

do 14 dni  

od daty 

zawarcia 

umowy 

minimum  

60 miesięcy  

lub dłuższa 

8 GB  

lub więcej 

9  
PWH WIP Małgorzata SZCZEPANIK – GRZYWOCZ 

ul. Wł. Reymonta 23, 44-200 Rybnik 
143 467,20 zł 

do 14 dni  

od daty 

zawarcia 

umowy 

minimum  

60 miesięcy  

lub dłuższa 

8 GB  

lub więcej 

10  
InFast Sp. z o.o. 

ul. Szopena 51, 35-055 Rzeszów 
146 240,88 zł 

do 14 dni  

od daty 

zawarcia 

umowy 

60 miesięcy 8 GB 

11  
CompFort Meridian Polska S.A. 

Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa 
144 228,57 zł 

od 22 do 30 

dni od daty 

zawarcia 

umowy 

60 miesięcy 8 GB 

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Wykonawca w terminie 3 dni licząc od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wraz z niniejszą informacją. 

 

Rzeszów, 14 października 2016 roku 

 

DYREKTOR 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Tomasz Czop 


