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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164
z późń. zm.), Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę sprzętu komputerowego:
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na
podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Redicreo s. c., ul. Sołtysowska 12g/26, 31-589 Kraków. Cena
brutto – 238.204,26 zł, termin dostawy – 7 dni roboczych, okres gwarancji – 60 m-cy.
cena: 80 pkt
termin dostawy: 10 pkt
długość okresu gwarancji: 7,14
łącznie: 97,14 pkt
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta z największą liczbą punktów
Dane pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. IT Punkt sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 26A, 41-700 Ruda Śląska. Cena brutto – 254.636,59 zł, termin
dostawy – 8 dni roboczych, okres gwarancji – 60 m-cy.
cena: 74,84 pkt
termin dostawy: 8,75 pkt
długość okresu gwarancji: 7,14
łącznie: 90,73 pkt
2. Megatech Dariusz Gutek, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin. Cena brutto – 258.550,92 zł, termin
dostawy – 8 dni roboczych, okres gwarancji – 61 m-cy.
cena: 73,70 pkt
termin dostawy: 2,67 pkt
długość okresu gwarancji: 6
łącznie: 82,37 pkt
3. Compro System IT, ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice. Cena brutto – 452.307,90 zł, termin
dostawy – 20 dni roboczych, okres gwarancji – 84 m-ce.
cena: 42,13 pkt
termin dostawy: 3,50 pkt
długość okresu gwarancji: 10
łącznie: 55,63 pkt
OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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4. Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas, ul. Piwna 32, 43-100 Tychy. Cena brutto – 211.437,00
zł, termin dostawy – 10 dni roboczych, okres gwarancji – 63 m-ce.
oferta odrzucona
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z późń. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę firmy Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas. Treści
oferty tego wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oferowany serwer w podanej konfiguracji posiada tylko jeden slot PCIe 3.0 x16 o szybkości x16
podczas gdy specyfikacja wymagała minimum dwóch takich złącz.
2. W specyfikacji producenta nie ma informacji o czujniku otwarcia obudowy wymaganym w SIWZ.
3. Zamawiający wymagał panelu LCD umieszczonego na froncie obudowy informującego o stanie
procesora, pamięci, dysków, BIOSu, zasilania oraz temperaturze. Serwer DL560Gen9 oferuje podobne
rozwiązanie oparte na diodach LED, zgodnie jednak z przedłożoną przez wykonawcę konfiguracją
serwerów opcja ta nie została zaoferowana.
Brak wykluczonych wykonawców.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 umowa może być zawarta w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o środkach ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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