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Informacje  

zgodnie z art. 86 ust 5 

ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą” 

(t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)  

 

            

dot. zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego. 
 

1. Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 216 800,00 brutto. 

2. Oferty złożone w terminie: 

 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Cena ofertowa brutto 
PLN 

Okres gwarancji 

1 
Exon Computer Systems Andrzej Jassowicz Sp. k.  

ul. Widok 16, 87-100 Toruń  
250 192,93 

Zgodny  

z minimalnymi 
wymaganiami 

Zamawiającego 

 
 
Serwis posprzedażny 
 

ID Warunki serwisu posprzedażnego 
Oferta 

(TAK/NIE) 

289 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

TAK 

293 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

TAK 

295 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

TAK 

301 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

TAK 

302 
Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku  

NIE 
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nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu fakultatywnego, Zamawiający 
wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego 
partnera serwisowego producenta 

 

315 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

NIE 

319 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

TAK 

337 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

TAK 

343,1 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

TAK 

343,2 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

TAK 

350,1 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

TAK 

350,2 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

NIE 

361 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

TAK 

363,1 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

NIE 

363,2 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

NIE 

365 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

TAK 

373 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

TAK 

377,1 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

TAK 

377,2 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

TAK 
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380 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

TAK 

414,1 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

TAK 

414,2 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

TAK 

414,3 

Serwis urządzeń powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, gwarantujący najwyższą jakość usługi oraz eliminujący zagrożenie utraty 
gwarancji w wyniku nieautoryzowanej ingerencji. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu 
fakultatywnego, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że serwis będzie realizowany przez 
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

NIE 

 

 
3. Termin wykonania zamówienia: 45 dni od daty zawarcia umowy. 

4. Warunki płatności: przelew z konta zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.  

 

 

 

 

(-) mgr Jarosław Lisewski  

  Kierownik Biura Zamówień 

                          Publicznych 


