Warszawa, 26.07.2021 r.
Numer pisma:
NP-CS-4210-01/2021/JRP-1747-105

Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, że procedura przetargowa na udzielenie zamówienia pod nazwą: Dostawa sprzętu
biurowego do indywidualnego miejsca przeznaczenia (komputery)
Kontrakt OVFMP 4A.4.3c został rozstrzygnięty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie (2) oferty. W poniższej tabeli przedstawiono nazwy firm, które
złożyły swoje oferty oraz ceny odczytane w trakcie publicznego otwarcia ofert w dniu 13 maja 2021 r:
Lp.
1.

2.

Nazwa Oferenta
KONSORCJUM FIRM: IMMITIS Sp. z o.o. - lider
konsorcjum,
MBA System Sp. z o.o. - partner konsorcjum
KONSORCJUM:
Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. – lider
konsorcjum,
STATIM INTEGRATOR Sp. z o.o, Sp. k. - członek
konsorcjum

Cena Oferty z VAT
8 390 371,20 PLN

7 701 934,00 PLN

Wycenione przez Oferentów zamówienie zostało sprawdzone, poniższa tabela zawiera nazwy firm i ceny ofert
po korekcie błędów arytmetycznych (z uwzględnieniem zaoferowanych upustów):

Lp.
1.

Nazwa Oferenta
KONSORCJUM FIRM: IMMITIS Sp. z o.o. - lider
konsorcjum,
MBA
System Sp. z o.o. - partner konsorcjum
KONSORCJUM:

Cena Oferty po korekcie z
VAT z uwzględnieniem
zaoferowanych upustów
8 307 279,29 PLN

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. – lider
7 510 421,10 PLN
konsorcjum,
STATIM INTEGRATOR Sp. z o.o, Sp. k. - członek
konsorcjum
Kontrakt OVFMP 4A.4.3c pod nazwą: Dostawa sprzętu biurowego do indywidualnego miejsca
przeznaczenia (komputery) został przyznany:
2.

Konsorcjum Firm: Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. – lider konsorcjum,
STATIM INTEGRATOR Sp. z o.o, Sp. k. - członek konsorcjum za Zaakceptowaną Kwotę
Kontraktową z VAT w równowartości kwoty 7 510 421,10 PLN (słownie: siedem milionów pięćset
dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i dziesięć groszy).
Kontrakt OVFMP 4A.4.3c pod nazwą: Dostawa sprzętu biurowego do indywidualnego miejsca
przeznaczenia (komputery) będzie realizowany:
- przez 30 dni (tj. Najwcześniejszy Termin Dostawy) lub przez 120 dni (tj. Najpóźniejszy Termin Dostawy) od
daty wejścia w życie Umowy, zgodnie z Listą Towarów i Harmonogram Dostaw;
- przed dostawą lub przez 90 dni od daty wejścia w życie Umowy, zgodnie z Listą Usług Związanych i
Harmonogram Ukończenia.
W ramach kontraktu 4A.4.3c wchodzi następujący zakres:
Dostawa sprzętu komputerowego biurowego w typie: standardowy wraz z oprogramowaniem oraz
akcesoriami,
▪ Dostawa sprzętu w uzgodnionych z Zamawiającym partiach i terminach,
▪ Dostawa sprzętu oznaczonego zgodnie z nadaną przez Zamawiającego numeracją,
▪ Umieszczenie hardware-hash dostarczanego sprzętu w MDM Intune,
▪ Dostawa sprzętu z zainstalowanym oprogramowaniem zgodnie z ustaloną z Zamawiającym
konfiguracją,
▪ Szkolenia techniczne pracowników,
▪ Wsparcie techniczne,
▪ Gwarancja na sprzęt i oprogramowanie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Sekcji VII. Wymagania Techniczne (Specyfikacje
Techniczne).
▪

Każdy Oferent, który chciałby ustalić, na jakiej podstawie jego oferta nie została wybrana, powinien zwrócić
się z prośbą o wyjaśnienia do Zamawiającego.
Zamawiający uprzejmie prosi o pisemne potwierdzenie otrzymania tego pisma.
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Warsaw, 26.07.2021
No. of the letter:
NP-CS-4210-01/2021/JRP-1747-105

Notification of Award
Dear Sirs,

Hereby we'd like to inform that the bidding procedure for the Procurement Personal Productivity and
Office Equipment - Part 1 (LOT 1), Contract no. OVFMP 4A.4.3c has been finalized.
Two (2) bids were submitted in the proceedings. The table hereunder shows the names of companies that
submitted their bids and prices read out at the public Bid Opening in date 13th of May 2021:
Item

Name of Bidder

Bid Price without VAT

1.

Consortium Company: IMMITIS Sp. z o.o. Leader
MBA System Sp. z o.o. - Member

PLN 8 390 371,20

2.

Consortium Zakład Systemów Komputerowych
ZSK Sp. z o.o. - Leader
Member of the Consortium:
STATIM INTEGRATOR Sp. z o.o., Sp.k.

PLN 7 701 934,00

The Bills of Quantities priced by the Bidders were checked. The table hereunder shows the names and evaluated
prices of Bids after correction of arithmetical errors:
Item

Name of Bidder

Bid Price after correction without VAT
including discounts offered

1.

Consortium Company: IMMITIS Sp. z o.o. Leader
MBA System Sp. z o.o. - Member

PLN 8 307 279,29

2.

Consortium Zakład Systemów Komputerowych
ZSK Sp. z o.o. - Leader
Member of the Consortium:
STATIM INTEGRATOR Sp. z o.o., Sp.k.
3 Głogowska St., 01-743 Warsaw

PLN 7 510 421,10

The Contract no. OVFMP 4A.4.3b in the title: Personal Productivity and Office Equipment - Part 1 (LOT1)
was awarded to Consortium Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. – Leader, Member of the

Consortium: STATIM INTEGRATOR Sp. z o.o., Sp.k for the Accepted Contract amount PLN 7 510 421,10
with VAT. Time to complete the Plant and Installation Services will be realized: 16 months from the effective
date for determining time for completion of pre-commissioning activities.
OVFMP Contract 4A.4.3c entitled: Personal Productivity and Office Equipment - Part 1 (LOT 1) will be
performed:
- for 30 days (i.e., Earliest Delivery Date) or for 120 days (i.e., Latest Delivery Date) from the effective date of
the Contract, in accordance with the List of Goods and Delivery Schedule;
prior to Delivery or for 90 days from the Effective Date, in accordance with the List of Related Services
and the Completion Schedule.
The summary scope of the Contract 4A.4.3c awarded is the following:
•
•
•
•
•
•
•
•

Delivery of office computer equipment in the following types: standard with software and accessories,
Delivery of equipment in batches and dates agreed with the Employer,
Delivery of equipment marked in accordance with the numbering given by the Ordering Party,
Putting the hardware-hash of the shipped hardware into MDM Intune,
Delivery of equipment with installed software in accordance with the configuration agreed with the
Ordering Party,
Technical training of employees,
Technical support,
Hardware and software warranty.

A detailed description of the Object of the Order is included in Section VII, Schedule of Requirements (C.
Technical Specification).
Any bidder who wishes to ascertain the grounds on which its bid was not selected should request an explanations
from the Employer.
The Employer kindly asks you for written confirmation after receiving this letter.

