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

Poznań, dnia 08 września 2017 r.

ZP-373-04/17

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
nieograniczonego na: Zakup laptopów 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: 1 018 209,00 zł brutto;
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty:
MAXTO Sp. Z o. o. S.K.A.
ul. Willowa 87
32-085 Modlniczka

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

kryteria

oferta nr 1

oferta nr 2

cena brutto
przedłużony okres
gwarancji
Nominalna rozdzielczość
matrycy

827 895,00 zł

1 012 226,04 zł

5 lat

3 lata

1366x768

1920x1080

Pojemność dysku

SSD 128 GB

SSD 128 GB

Pojemność pamięci RAM

4 GB

4 GB

Klawiatura antybakteryjna

klawiatura z powłoką
antybakteryjną

klawiatura bez powłoki
antykakteryjnej

w zakresie 180 stopni i więcej

w zakresie 180 stopni

Kąt otwarcia matrycy

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.

