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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Zakup i dostawę 34 stacjonarnych komputerów osobistych, 4 laptopów oraz 38 pakietów 
oprogramowania uŜytkowego”, realizowanego przez Główny Inspektorat Weterynarii  
(znak: GIWorg 21-12/08). 

 
 
 
 Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający 

uprzejmie informuje, Ŝe: 

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę RESET-PC W. Kondratowicz – Kucewicz, 

A. Zams sp. j., ul. Ochotnicza 6, 20-012 Lublin. 

Uzasadnienie wyboru: kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty była: cena. 

Wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.  

Wykonawca zaproponował 216.367,00 złotych brutto za dostawę  

34 stacjonarnych komputerów osobistych, 4 laptopów oraz 38 pakietów 

oprogramowania uŜytkowego, uzyskując maksymalną liczbę - 100 pkt. 

2. Jednocześnie stosownie do treści art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę 

Global Technology sp. z o. o., ul. Jagiellońska 58/33 a,  

03-468 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa 34 stacjonarnych 

komputerów osobistych, 4 laptopów oraz 38 pakietów oprogramowania uŜytkowego, 

poniewaŜ oferta jest niezgodna z załącznikiem nr 1 do siwz (Opis przedmiotu 

zamówienia). Niezgodność ta polega na tym, Ŝe w Opisie przedmiotu zamówienia:  

a) W sekcji dotyczącej specyfikacji 23 zestawów komputerowych wymagane było, 
aby: 
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• procesor posiadał cztery rdzenie oraz pamięć cache wielkości 6MB, 
 

- oferowany model to: Intel core 2 duo E7200. Według specyfikacji 
technicznej producenta procesora, model ten posiada 2 rdzenie oraz 3MB 
pamięci cache. 
Informacje dotyczące oferowanego modelu moŜna znaleźć bezpośrednio na 
stronie producenta procesora pod następującym linkiem: 
http://www.intel.com/products/processor/core2duo/index.htm 

 

• płyta główna była zaprojektowana i wykonana przez producenta 
stacji roboczej, 
 
- oferowana jest płyta główna MSI P35 NEO-F, której producentem jest 
firma MicroStar, natomiast producentem stacji roboczej jest Global 
Technology sp. z o. o. 
Informacje dotyczące oferowanego modelu moŜna znaleźć bezpośrednio na 
stronie producenta płyty głównej pod następującym linkiem: 
http://www.msi-
polska.pl/index.php?func=proddesc&prod_no=1215&maincat_no=1&cat2
_no=170  

 
b) W sekcji dotyczącej specyfikacji 2 zestawów komputerowych wymagane było: 
 

• podanie linku do strony potwierdzającej zgodność jednostki centralnej 
zestawu z systemem RedHat Linux RHEL5, 

 
- w ofercie firmy Global Technology sp. z o. o. nie podano wymaganego 
linku. 
 

c) W sekcji dotyczącej specyfikacji 9 zestawów komputerowych wymagane było, 
aby: 
 

• procesor posiadał dwa rdzenie oraz pamięć cache wielkości 6MB, 
 

- oferowany model: Global Technology sp. z o.o. nie jest procesorem. 
 

• płyta główna była zaprojektowana i wykonana przez producenta 
stacji roboczej, 
 
- oferowana jest płyta główna MSI P35 NEO-F, której producentem jest 
firma MicroStar, natomiast producentem stacji roboczej jest Global 
Technology sp. z o.o. 
Informacje dotyczące oferowanego modelu moŜna znaleźć bezpośrednio na 
stronie producenta płyty głównej pod następującym linkiem: 
http://www.msi-
polska.pl/index.php?func=proddesc&prod_no=1215&maincat_no=1&cat2
_no=170 

 
d) W sekcji dotyczącej specyfikacji 4 laptopów wymagane było, aby: 

 

• cięŜar laptopa wraz z baterią był mniejszy niŜ 2 kg (<2 kg), 
 
- w ofercie firmy Global Technology sp. z o. o., oferowany model waŜy 
więcej niŜ 2kg. 

W związku z tym ofertę firmy Global Technology sp. z o. o. naleŜało odrzucić. 



                                                                                                   

 
 

3. Zamawiający nie wykluczył Ŝadnego z Wykonawców. 

4. Poszczególne oferty przedstawiają się następująco: 

1.) RESET-PC W. Kondratowicz – Kucewicz, A. Zams sp. j., ul. Ochotnicza 6,  

20-012 Lublin. - firma zaproponowała za dostawę 34 stacjonarnych komputerów 

osobistych, 4 laptopów oraz 38 pakietów oprogramowania uŜytkowego cenę brutto 

216.367,00 zł. 

Wykonawca uzyskał liczbę - 100 pkt. 

2.) Global Technology sp. z o. o., ul. Jagiellońska 58/33 a,  

03-468 Warszawa – firma zaproponowała za dostawę 34 stacjonarnych 

komputerów osobistych, 4 laptopów oraz 38 pakietów oprogramowania uŜytkowego 

cenę brutto 192.618,48 zł. 

Oferta nie została oceniona ze względu na jej odrzucenie. 

3.) TOPADVERT Agnieszka Czaplicka - WoroŜyńska, ul. Smolna 13, piętro II,  

00-683 Warszawa - firma zaproponowała za dostawę 34 stacjonarnych komputerów 

osobistych, 4 laptopów oraz 38 pakietów oprogramowania uŜytkowego cenę brutto 

248.810,46 zł. 

Wykonawca uzyskał liczbę - 87 pkt. 

 


