Projekt pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”
D/02/2020
Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
Termin otwarcia ofert: 27.02.2020 r. godz. 10:30
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część nr 1 – brutto 172 200,00 złotych brutto; Część nr 2 – brutto 98 400,00 złotych brutto
Nr
oferty

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

KRYTERIA

CZĘŚĆ NR 1
Zakup 70 sztuk zestawów
komputerowych wraz z monitorem

CZĘŚĆ NR 2
Zakup 40 sztuk terminali
wraz z monitorem

185373,30

105927,60

7

7

72

72

Wskazano w SIWZ

Wskazano w SIWZ

148358,64

84776,36

10

10

36

36

Wskazano w SIWZ

Wskazano w SIWZ

187870,02

107354,40

3

3

120

120

Wskazano w SIWZ

Wskazano w SIWZ

190108,80

108633,60

1

1

63

63

Wskazano w SIWZ

Wskazano w SIWZ

200957,40

114832,80

1

1

120

120

Wskazano w SIWZ

Wskazano w SIWZ

170564,10

97465,20

1

1

120

120

Wskazano w SIWZ

Wskazano w SIWZ

Cena
złotych brutto
(waga sześćdziesiąt [ 60,00 ] punktów)

Termin wykonania przedmiotu zamówienia

1

1.

NTT SYSTEM S.A.
Trakt Brzeski 89
05-077 Warszawa-Wesoła-Zakręt

- liczba dni roboczych (waga dziesięć [ 10,00 ] punktów)

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

2

- liczba miesięcy –
(waga trzydzieści [ 30,00 ] punktów)

Warunki płatności
Cena
złotych brutto
(waga sześćdziesiąt [ 60,00 ] punktów)

2.

BlueSoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole

Termin wykonania przedmiotu zamówienia

1

- liczba dni roboczych (waga dziesięć [ 10,00 ] punktów)

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

2

- liczba miesięcy –
(waga trzydzieści [ 30,00 ] punktów)

Warunki płatności
Cena
złotych brutto
(waga sześćdziesiąt [ 60,00 ] punktów)

3.

AB-online Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 16 lok. 302
01-248 Warszawa

Termin wykonania przedmiotu zamówienia

1

- liczba dni roboczych (waga dziesięć [ 10,00 ] punktów)

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

2

- liczba miesięcy –
(waga trzydzieści [ 30,00 ] punktów)

Warunki płatności
Cena
złotych brutto
(waga sześćdziesiąt [ 60,00 ] punktów)

4.

Grupa E Sp. z o.o.
ul. Piwna 32
43-100 Tychy

Termin wykonania przedmiotu zamówienia

1

- liczba dni roboczych (waga dziesięć [ 10,00 ] punktów)

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

2

- liczba miesięcy –
(waga trzydzieści [ 30,00 ] punktów)

Warunki płatności
Cena
złotych brutto
(waga sześćdziesiąt [ 60,00 ] punktów)

5.

SUNTAR Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 5b
33-100 Tarnów

Termin wykonania przedmiotu zamówienia

1

- liczba dni roboczych (waga dziesięć [ 10,00 ] punktów)

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

2

- liczba miesięcy –
(waga trzydzieści [ 30,00 ] punktów)

Warunki płatności
Cena
złotych brutto
(waga sześćdziesiąt [ 60,00 ] punktów)

6.

PRZP SYSTEMY
INFORMACYJNE Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 6
28-230 Połaniec

Termin wykonania przedmiotu zamówienia

1

- liczba dni roboczych (waga dziesięć [ 10,00 ] punktów)

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia
- liczba miesięcy –

2

(waga trzydzieści [ 30,00 ] punktów)

Warunki płatności

1
2

Wykonawca zobowiązany jest wskazać Termin wykonania przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż czterdzieści pięć [ 45 ] dni roboczych.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać „Okres gwarancji na przedmiot zamówienia” nie krótszy niż dwadzieścia cztery [ 24 ] miesiące i nie dłuższy niż sto dwadzieścia [ 120 ] miesięcy.
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Cena
183823,50

105042,00

1

1

60

60

Warunki płatności
Cena

Wskazano w SIWZ

Wskazano w SIWZ

złotych brutto

236940,31

135394,46

7

7

120

120

Warunki płatności
Cena

Wskazano w SIWZ

Wskazano w SIWZ

złotych brutto

169617,00

96924,00

3

2

120

120

Warunki płatności
Cena

Wskazano w SIWZ

Wskazano w SIWZ

złotych brutto

2632,20

2632,20

20

20

60

60

Warunki płatności
Cena

Wskazano w SIWZ

Wskazano w SIWZ

złotych brutto

190281,00

108240,00

6

6

48

48

Warunki płatności
Cena

Wskazano w SIWZ

Wskazano w SIWZ

złotych brutto

201096,00

114912,00

3

3

61

61

Wskazano w SIWZ

Wskazano w SIWZ

złotych brutto
(waga sześćdziesiąt [ 60,00 ] punktów)

F.H.U. „HORYZONT”
Krzysztof Lech
ul. 11 Listopada 21
38-300 Gorlice

7.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia1
- liczba dni roboczych (waga dziesięć [ 10,00 ] punktów)

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

2

- liczba miesięcy –
(waga trzydzieści [ 30,00 ] punktów)

(waga sześćdziesiąt [ 60,00 ] punktów)

CPU ZETO Sp. z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 20
58-500 Jelenia Góra

8.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia1
- liczba dni roboczych (waga dziesięć [ 10,00 ] punktów)

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia2
- liczba miesięcy –
(waga trzydzieści [ 30,00 ] punktów)

(waga sześćdziesiąt [ 60,00 ] punktów)

ATABAJT Roik, Słowik,
Mazurkiewicz S.J.
ul. Kośnego 50
45-372 Opole

9.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia1
- liczba dni roboczych (waga dziesięć [ 10,00 ] punktów)

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia2
- liczba miesięcy –
(waga trzydzieści [ 30,00 ] punktów)

(waga sześćdziesiąt [ 60,00 ] punktów)

IMMITIS Sp. z o.o.
u. Dworcowa 83
85-009 Bydgoszcz

10.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia1
- liczba dni roboczych (waga dziesięć [ 10,00 ] punktów)

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia2
- liczba miesięcy –
(waga trzydzieści [ 30,00 ] punktów)

Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe „OPKOM”
Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 22/2
45-062 Opole

11.

(waga sześćdziesiąt [ 60,00 ] punktów)

Termin wykonania przedmiotu zamówienia1
- liczba dni roboczych (waga dziesięć [ 10,00 ] punktów)

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia2
- liczba miesięcy –
(waga trzydzieści [ 30,00 ] punktów)

(waga sześćdziesiąt [ 60,00 ] punktów)

MBA System Sp. z o.o.
ul. Odlewnicza 7
03-231 Warszawa

12.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia1
- liczba dni roboczych (waga dziesięć [ 10,00 ] punktów)

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia2
- liczba miesięcy –
(waga trzydzieści [ 30,00 ] punktów)

Warunki płatności

UWAGA! Wykonawca, w terminie trzech [ 3 ] dni od dnia przekazania informacji3, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy4 (tj. Protokołu z otwarcia ofert), zobowiązany
jest przekazać Zamawiającemu, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy2, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (którego
wzór w załączeniu), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
ZAŁĄCZNIK: Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
27.02.2020 r.
p.o. Z-cy KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych
mgr Ewa Wabik

Informacji dotyczącej:
a)
Kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
b)
Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.
c)
Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Uwaga: Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach – wskazano w niniejszym protokole lub SIWZ.
4
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
3
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Projekt pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”

D/02/2020
Wykonawca:
Zamawiający:
Uniwersytet Opolski
Pl. Kopernika 11A
45-040 Opole

_______________________________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

reprezentowany przez:
_______________________________________________
_______________________________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369)

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn.: „Zintegrowany Program
Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”.
Ja (imię i nazwisko),

______________________________________________________________

reprezentując firmę (nazwa firmy) ______________________________________________________
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:

nie należę do grupy kapitałowej*
należę do grupy kapitałowej*
W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Nadto oświadczam, że znany mi jest art. 233 ust. 1 Kodeksu karnego.

_____________________
Miejscowość, data

____________________________________________
Podpis (imię i nazwisko)Wykonawcy lub podpis(imię i nazwisko)
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna,
konsorcjum) powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.

*Niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć właściwe

