SĄD APELACYJNY
W POZNANIU
ul. Trójpole 21, 61- 693 Poznań

Poznań, dnia 08 września 2017 r.

ZP-373-03/17

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
nieograniczonego na: Zakup serwerów dla sądów apelacji poznańskiej.

trybie

przetargu

Działając na podstawie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 tekst jedn.) Zamawiający informuje, że
bezpośrednio przed otwarciem ofert odczytana została kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 770 000,00 zł brutto;
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty:
Wykonawcy
Kryteria

cena brutto
przedłużony okres gwarancji
Ilość slotów PCI Express
Możliwość rozbudowy maksymalnej
pamięci RAM
Zainstalowana pamięć RAM
Karta LAN z wymiennym
interfejsami
Karta zarządzająca z wbudowaną
karą flash

Mariusz OSIŃSKI IT
ul. Zadole 44A/99
40-719 Katowice

MAXTO Sp. z o. o. S.K.A.
ul. Willowa 87
32-085 Modlniczka

DS. COMP Sylwia DULAK
31-858 Kraków
os. Kościuszkowskie 6/229

oferta nr 1

oferta nr 2

oferta nr 3

515 844,78 zł

717 090,00 zł

404 330,52 zł

7 lat

7 lat

3 lata

6 slotów

6 slotów

6 slotów

do 3 072 GB

do 1536 GB

do 1536 GB

64 GB

64 GB

64 GB

karta LAN z wymiennymi
interfejsami

karta LAN bez wymiennych
interfejsów

karta LAN bez wymiennych
interfejsów

karta z wbudowaną kartą flash
o pojm. min. 16 GB

karta z wbudowaną kartą
flash o pojm. min. 16 GB

karta bez wbudowanej karty
flash o pojm. min. 16 GB

Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ – 30 dni od dnia podpisania umowy.
Warunki płatności zgodnie z SIWZ.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej powyższych informacji zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
co inni Wykonawcy, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.
Oświadczenie należy złożyć pisemnie w formie oryginału wg wzoru załączonego do
niniejszej informacji na adres Zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Poznaniu, ul. Trójpole 21,
61-693 Poznań, pok. nr 400 (IV piętro).
Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: www. poznan.sa.gov.pl w dniu 08.09.2017 r.

