
                                                                                   

  

 

Nasz numer: BO.26.6.2022.37 (W486)                              Warszawa, dnia 14 października 2022 r. 

 

  

Do Wykonawców biorących udział 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie, 
o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych*, na dostawę 80 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) wraz 

z dodatkowym wyposażeniem oraz gwarancją producenta” (znak sprawy: BO.26.6.2022).  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POPRAWIENIA OCZYWISTYCH OMYŁEK 
RACHUNKOWYCH 

1. Zamawiający informuje, że pismem nr BO.26.6.2022.35 (W476) z dnia 11-10-2022 r. 

zawiadomił Wykonawcę MDP Polska ITS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Migdałowej 4 o poprawieniu w ofercie oczywistej omyłki rachunkowej, 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanej poprawki. W pkt. 1 

Załącznika nr 3 do SWZ tj. w Formularzu oferty było: „Oferuję wykonanie przedmiotu 

zamówienia za cenę łączną 329 935,20 złotych brutto (słownie: trzysta dwadzieścia 

dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 20/100 brutto).” Jest: „Oferuję 

wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę łączną 346 171,20 złotych brutto (słownie: 

trzysta czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 20/100 brutto)”. 

2. Zamawiający informuje, że pismem nr BO.26.6.2022.35 (W477) z dnia 11-10-2022 r. 

zawiadomił Wykonawcę CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. o poprawieniu 

w ofercie oczywistej omyłki rachunkowej, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanej poprawki. W pkt. 1 Załącznika nr 3 do SWZ tj. w Formularzu 

oferty było: "Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę łączną 329 541,60 

złotych brutto (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden 

złotych 00/100 brutto)”. Jest: „Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę łączną 

329 541,00 złotych brutto (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset 

czterdzieści jeden złotych 00/100 brutto)”. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODRZUCENIA OFERT 

 

3. Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c, w związku z art. 253 ust. 1 pkt. 2 

ustawy informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy IT Systems and Solutions Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Sytej 68A. 

Uzasadnienie: 

1) Zamawiający w pkt. 8.5 SWZ tj. w Oświadczeniach oraz przedmiotowych środkach 

dowodowych składanych wraz z ofertą, w pkt. 11.2.11 tj. w Sposobie przygotowania 

i złożenia oferty w punkcie wskazującym na zawartość oferty, oraz w ogłoszeniu 



                                                                                   

  

 

o zamówieniu wskazał, że Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć specyfikację 

przedmiotu zamówienia umożliwiającą Zamawiającemu weryfikację wymaganych 

minimalnych parametrów technicznych poszczególnych 

komponentów/cech/parametrów o których mowa w Załączniku nr 1 do SWZ tj. 

w Opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający w dokumentach 

zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu wskazał, że nie przewiduje możliwości 

uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, które na podstawie art. 107 

ust. 2 ustawy Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą.    

Wykonawca w Załączniku nr 3 do SWZ w pkt. 1 tabeli nr 1 wskazał dane oferowanego 

komputera przenośnego tj. „LENOVO ThinkPad L15 G3 T Intel Core i5-1235U 

15.6inch, 16GB, 512GB, SSD M.2 UHD Graphics W11P”.  Zamawiający na podstawie 

powyższych danych nie miał możliwości aby stwierdzić, czy zaoferowany sprzęt 

spełnia wszystkie parametry techniczne wskazane Załączniku nr 1 do SWZ tj. 

w Opisie przedmiotu zamówienia.  

2) Zamawiający w pkt. 8.3, 8.4 SWZ tj. w Oświadczeniach oraz przedmiotowych 

środkach dowodowych składanych wraz z ofertą, w pkt. 11.2.4, 11.2.5 tj. w tj. 

w Sposobie przygotowania i złożenia oferty w punkcie wskazującym na zawartość 

oferty wskazał, że Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć Oświadczenie 

Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 5k 

rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz o niepodleganiu wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do 

SWZ. Zaś przypadku podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawca winien złożyć 

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz 

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający w dokumentach 

zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu wskazał, że nie przewiduje możliwości 

uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, które na podstawie art. 107 

ust. 2 ustawy Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą.    

Wykonawca powyższych oświadczeń nie dołączył do oferty. 

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający odrzucił ofertę IT Systems and Solutions 

Sp. z o.o. z postępowania.  

Ponadto należy dodać, że wśród informacji wskazanych przez Wykonawcę 

w Formularzu ofertowym, Wykonawca wskazał na system operacyjny Microsoft 

Windows 11 PRO 64 bit PL, który jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego 

wskazanymi w pkt. 12 Opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający wyraźnie wskazał, 

że zaoferowany przedmiot zamówienia winien mieć zainstalowany system operacyjny 

Windows 10 PL 64-bit, w wersji Professional. Konieczność posiadania systemu 



                                                                                   

  

 

operacyjnego Windows 10 podyktowana jest względami organizacyjnymi 

Zamawiającego tj. koniecznością unifikacji systemów operacyjnych na stacjach roboczych 

celem dogodnego nimi zarządzania. Obecnie wszystkie stacje robocze Zamawiającego 

posiadają zainstalowany system operacyjny Windows 10 PL 64-bit w wersji Professional. 

Mając na uwadze powyższe system Windows 11 nie może być potraktowany jako 

równoważny bądź lepszy od wskazanego przez Zamawiającego.  

 

4. Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c, w związku z art. 253 ust. 1 pkt. 2 

ustawy informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy EO Networks S.A. z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78. 

Uzasadnienie: 

1) Zamawiający w pkt. 8.5 SWZ tj. w Oświadczeniach oraz przedmiotowych środkach 

dowodowych składanych wraz z ofertą, w pkt. 11.2.11 tj. w Sposobie przygotowania 

i złożenia oferty w punkcie wskazującym na zawartość oferty, oraz w ogłoszeniu 

o zamówieniu wskazał, że Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć specyfikację 

przedmiotu zamówienia umożliwiającą Zamawiającemu weryfikację wymaganych 

minimalnych parametrów technicznych poszczególnych 

komponentów/cech/parametrów o których mowa w Załączniku nr 1 do SWZ tj. w 

Opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający w dokumentach 

zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu wskazał, że nie przewiduje możliwości 

uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, które na podstawie art. 107 

ust. 2 ustawy Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą.    

Wykonawca w Załączniku nr 3 do SWZ w pkt. 1 tabeli nr 1 wskazał dane oferowanego 

komputera przenośnego tj. „Dynabook Tecra A50-K”.  Zamawiający na podstawie 

powyższych danych nie miał możliwości aby stwierdzić, czy zaoferowany sprzęt 

spełnia wszystkie parametry techniczne wskazane Załączniku nr 1 do SWZ tj. w 

Opisie przedmiotu zamówienia.  

2) Zamawiający w pkt. 8.3, 8.4 SWZ tj. w Oświadczeniach oraz przedmiotowych 

środkach dowodowych składanych wraz z ofertą, w pkt. 11.2.4, 11.2.5 tj. w tj. 

w Sposobie przygotowania i złożenia oferty w punkcie wskazującym na zawartość 

oferty wskazał, że Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć Oświadczenie 

Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 5k 

rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz o niepodleganiu wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do 

SWZ. Zaś przypadku podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawca winien złożyć 

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz 

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający w dokumentach 



                                                                                   

  

 

zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu wskazał, że nie przewiduje możliwości 

uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, które na podstawie art. 107 

ust. 2 ustawy Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą.    

Wykonawca złożył Załącznik nr 11 do SWZ tj. Oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, nie złożył jednak Załącznika nr 10 do SWZ tj. Oświadczenia 

wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia.  

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający odrzucił ofertę EO Networks S.A. 

z postępowania.  

 

5. Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c, w związku z art. 253 ust. 1 pkt. 2 

ustawy informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy Giga Multimedia z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 65b. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający w pkt. 8.5 SWZ tj. w Oświadczeniach oraz przedmiotowych środkach 

dowodowych składanych wraz z ofertą, w pkt. 11.2.11 tj. w Sposobie przygotowania 

i złożenia oferty w punkcie wskazującym na zawartość oferty, oraz w ogłoszeniu 

o zamówieniu wskazał, że Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć specyfikację 

przedmiotu zamówienia umożliwiającą Zamawiającemu weryfikację wymaganych 

minimalnych parametrów technicznych poszczególnych 

komponentów/cech/parametrów o których mowa w Załączniku nr 1 do SWZ tj. w Opisie 

przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający w dokumentach zamówienia oraz 

w ogłoszeniu o zamówieniu wskazał, że nie przewiduje możliwości uzupełnienia 

przedmiotowych środków dowodowych, które na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy 

Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą.  

Wykonawca w Załączniku nr 3 do SWZ w pkt. 1 tabeli nr 1 wskazał dane oferowanego 

komputera przenośnego tj. „Dell Vostro 5510” podając częściową konfigurację. Wskazana 

konfiguracja nie obejmowała jednak wszystkich parametrów technicznych wskazanych 

w Załączniku nr 1 do SWZ tj. w Opisie przedmiotu zamówienia, poprzez brak możliwości 

zweryfikowania m. in.: liczby wolnych slotów na dodatkową kość pamięci, obsługi 

szybkiego ładowania akumulatora do określonego w OPZ poziomu, czasu pracy na 

naładowanej w pełni baterii, informacji dotyczących portów oraz komunikacji, wersji 

układu szyfrującego, informacji dotyczących obudowy czy dodatkowych wymogów. 

Wobec powyższego Zamawiający nie miał możliwości aby stwierdzić, czy zaoferowany 

sprzęt spełnia wszystkie parametry techniczne wskazane w Opisie przedmiotu 

zamówienia.  

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający odrzucił ofertę Giga Multimedia 

z postępowania.  

 

6. Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c, w związku z art. 253 ust. 1 pkt. 2 

ustawy informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy CT ALFA Sp. z o.o. z siedzibą 

w Świebodzinie przy ul. Sikorskiego 9. 



                                                                                   

  

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający w pkt. 8.5 SWZ tj. w Oświadczeniach oraz przedmiotowych środkach 

dowodowych składanych wraz z ofertą, w pkt. 11.2.11 tj. w Sposobie przygotowania 

i złożenia oferty w punkcie wskazującym na zawartość oferty, oraz w ogłoszeniu 

o zamówieniu wskazał, że Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć specyfikację 

przedmiotu zamówienia umożliwiającą Zamawiającemu weryfikację wymaganych 

minimalnych parametrów technicznych poszczególnych 

komponentów/cech/parametrów o których mowa w Załączniku nr 1 do SWZ tj. w Opisie 

przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający w dokumentach zamówienia oraz 

w ogłoszeniu o zamówieniu wskazał, że nie przewiduje możliwości uzupełnienia 

przedmiotowych środków dowodowych, które na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy 

Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą.  

Wykonawca w Załączniku nr 3 do SWZ w pkt. 1 tabeli nr 1 wskazał dane oferowanego 

komputera przenośnego tj. „Dynabook Tecra A50-K” podając częściową konfigurację. 

Wskazana konfiguracja nie obejmowała jednak wszystkich parametrów technicznych 

wskazanych w Załączniku nr 1 do SWZ tj. w Opisie przedmiotu zamówienia,poprzez 

brak możliwości zweryfikowania m.in.: wersji wymaganego portu HDMI, czasu pracy na 

naładowanej w pełni baterii, informacji dotyczących obudowy oferowanego sprzętu oraz 

dodatkowych wymogów określonych w punkcie 15 OPZ. 

Wobec powyższego Zamawiający nie miał możliwości aby stwierdzić, czy zaoferowany 

sprzęt spełnia wszystkie parametry techniczne wskazane w Opisie przedmiotu 

zamówienia.  

Mając na uwadze powyższe Zamawiający odrzucił ofertę CT ALFA Sp. z o.o. 

z postępowania.  

Ponadto należy dodać, że wśród informacji wskazanych przez Wykonawcę 

w Formularzu ofertowym, Wykonawca wskazał na system operacyjny Microsoft 

Windows 11 PRO 64 bit PL, który jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego 

wskazanymi w pkt. 12 Opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający wyraźnie wskazał, 

że zaoferowany przedmiot zamówienia winien mieć zainstalowany system operacyjny 

Windows 10 PL 64-bit, w wersji Professional. Konieczność posiadania systemu 

operacyjnego Windows 10 podyktowana jest względami organizacyjnymi 

Zamawiającego tj. koniecznością unifikacji systemów operacyjnych na stacjach roboczych 

celem dogodnego nimi zarządzania. Obecnie wszystkie stacje robocze Zamawiającego 

posiadają zainstalowany system operacyjny Windows 10 PL 64-bit w wersji Professional. 

Mając na uwadze powyższe system Windows 11 nie może być potraktowany jako 

równoważny bądź lepszy od wskazanego przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c, w związku z art. 253 ust. 1 pkt. 2 

ustawy informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy ZONEO Oleksiewicz Spółka 

Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Kutnie przy ul. Noskowskiego 1. 

Uzasadnienie: 



                                                                                   

  

 

1) Zamawiający w pkt. 8.5 SWZ tj. w Oświadczeniach oraz przedmiotowych środkach 

dowodowych składanych wraz z ofertą, w pkt. 11.2.11 tj. w Sposobie przygotowania 

i złożenia oferty w punkcie wskazującym na zawartość oferty, oraz w ogłoszeniu 

o zamówieniu wskazał, że Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć specyfikację 

przedmiotu zamówienia umożliwiającą Zamawiającemu weryfikację wymaganych 

minimalnych parametrów technicznych poszczególnych 

komponentów/cech/parametrów o których mowa w Załączniku nr 1 do SWZ tj. w 

Opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający w dokumentach 

zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu wskazał, że nie przewiduje możliwości 

uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, które na podstawie art. 107 

ust. 2 ustawy Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą.    

Wykonawca w Załączniku nr 3 do SWZ w pkt. 1 tabeli nr 1 wskazał dane oferowanego 

komputera przenośnego tj. „Laptop Dell Vostro 5510 

N7500CVN5510EMEA01_2205_W11 i5-11320H/15,  

6FHD/16GB/256SSD/Int/W11Pro”. Zamawiający na podstawie powyższych 

danych nie miał możliwości aby stwierdzić, czy zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie 

parametry techniczne wskazane Załączniku nr 1 do SWZ tj. w Opisie przedmiotu 

zamówienia.  

2) Zamawiający w pkt. 8.3, 8.4 SWZ tj. w Oświadczeniach oraz przedmiotowych 

środkach dowodowych składanych wraz z ofertą, w pkt. 11.2.4, 11.2.5 tj. w tj. 

w Sposobie przygotowania i złożenia oferty w punkcie wskazującym na zawartość 

oferty wskazał, że Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć Oświadczenie 

Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 5k 

rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz o niepodleganiu wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do 

SWZ. Zaś przypadku podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawca winien złożyć 

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz 

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający w dokumentach 

zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu wskazał, że nie przewiduje możliwości 

uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, które na podstawie art. 107 

ust. 2 ustawy Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą.    

Wykonawca powyższych oświadczeń nie dołączył do oferty. 

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający odrzucił ofertę ZONEO Oleksiewicz S. K.A.  

z postępowania.  

 



                                                                                   

  

 

Ponadto należy dodać, że wśród informacji wskazanych przez Wykonawcę 

w Formularzu ofertowym, Wykonawca wskazał na system operacyjny Microsoft 

Windows 11 PRO 64 bit PL, który jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego 

wskazanymi w pkt. 12 Opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający wyraźnie wskazał, 

że zaoferowany przedmiot zamówienia winien mieć zainstalowany system operacyjny 

Windows 10 PL 64-bit, w wersji Professional. Konieczność posiadania systemu 

operacyjnego Windows 10 podyktowana jest względami organizacyjnymi 

Zamawiającego tj. koniecznością unifikacji systemów operacyjnych na stacjach roboczych 

celem dogodnego nimi zarządzania. Obecnie wszystkie stacje robocze Zamawiającego 

posiadają zainstalowany system operacyjny Windows 10 PL 64-bit w wersji Professional. 

Mając na uwadze powyższe system Windows 11 nie może być potraktowany jako 

równoważny bądź lepszy od wskazanego przez Zamawiającego.  

 

8. Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c, w związku z art. 253 ust. 1 pkt. 2 

ustawy informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy COMP DATA Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Wiertniczej 134a. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający w pkt. 8.5 SWZ tj. w Oświadczeniach oraz przedmiotowych środkach 

dowodowych składanych wraz z ofertą, w pkt. 11.2.11 tj. w Sposobie przygotowania 

i złożenia oferty w punkcie wskazującym na zawartość oferty, oraz w ogłoszeniu 

o zamówieniu wskazał, że Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć specyfikację 

przedmiotu zamówienia umożliwiającą Zamawiającemu weryfikację wymaganych 

minimalnych parametrów technicznych poszczególnych 

komponentów/cech/parametrów o których mowa w Załączniku nr 1 do SWZ tj. w Opisie 

przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający w dokumentach zamówienia oraz 

w ogłoszeniu o zamówieniu wskazał, że nie przewiduje możliwości uzupełnienia 

przedmiotowych środków dowodowych, które na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy 

Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą.  

Wykonawca w Załączniku nr 3 do SWZ w pkt. 1 tabeli nr 1 wskazał dane oferowanego 

komputera przenośnego tj. „Dell Latitude 3520” załączając do oferty instrukcję obsługi do 

wskazanego modelu komputera. Instrukcja obsługi wskazuje jednak dane opcjonalne, na 

których podstawie Zamawiający nie był w stanie stwierdzić którą opcję z podanych kilku 

należałoby przypisać zaoferowanemu przez Wykonawcę komputerowi. Zamawiający 

zatem nie mógł dokonać sprawdzenia, czy zaoferowany sprzęt posiada wszystkie 

parametry techniczne wskazane w Załączniku nr 1 do SWZ tj. w Opisie przedmiotu 

zamówienia. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający odrzucił ofertę COMP DATA Sp. z o.o.  

z postępowania.  

 

9. Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c, w związku z art. 253 ust. 1 pkt. 2 

ustawy informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka 

Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Wolność 8 lok. 4. 



                                                                                   

  

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający w pkt. 8.5 SWZ tj. w Oświadczeniach oraz przedmiotowych środkach 

dowodowych składanych wraz z ofertą, w pkt. 11.2.11 tj. w Sposobie przygotowania 

i złożenia oferty w punkcie wskazującym na zawartość oferty, oraz w ogłoszeniu 

o zamówieniu wskazał, że Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć specyfikację 

przedmiotu zamówienia umożliwiającą Zamawiającemu weryfikację wymaganych 

minimalnych parametrów technicznych poszczególnych 

komponentów/cech/parametrów o których mowa w Załączniku nr 1 do SWZ tj. w Opisie 

przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający w dokumentach zamówienia oraz 

w ogłoszeniu o zamówieniu wskazał, że nie przewiduje możliwości uzupełnienia 

przedmiotowych środków dowodowych, które na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy 

Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą.  

Wykonawca w Załączniku nr 3 do SWZ w pkt. 1 tabeli nr 1 wskazał dane oferowanego 

komputera przenośnego tj. „Dell Vostro 3525”. Zamawiający na podstawie powyższych 

danych nie miał możliwości aby stwierdzić, czy zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie 

parametry techniczne wskazane Załączniku nr 1 do SWZ tj. w Opisie przedmiotu 

zamówienia.  

Mając na uwadze powyższe Zamawiający odrzucił ofertę CEZAR Cezary Machnio i Piotr 

Gębka Sp. z o.o. z postępowania.  

 

10. Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c, w związku z art. 253 ust. 1 pkt. 2 

ustawy informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy FHU Horyzont Krzysztof Lech z 

siedzibą w Gorlicach przy ul. 11 Listopada 21. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający w pkt. 8.5 SWZ tj. w Oświadczeniach oraz przedmiotowych środkach 

dowodowych składanych wraz z ofertą, w pkt. 11.2.11 tj. w Sposobie przygotowania 

i złożenia oferty w punkcie wskazującym na zawartość oferty, oraz w ogłoszeniu 

o zamówieniu wskazał, że Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć specyfikację 

przedmiotu zamówienia umożliwiającą Zamawiającemu weryfikację wymaganych 

minimalnych parametrów technicznych poszczególnych 

komponentów/cech/parametrów o których mowa w Załączniku nr 1 do SWZ tj. w Opisie 

przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający w dokumentach zamówienia oraz 

w ogłoszeniu o zamówieniu wskazał, że nie przewiduje możliwości uzupełnienia 

przedmiotowych środków dowodowych, które na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy 

Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą.  

Wykonawca w Załączniku nr 3 do SWZ w pkt. 1 tabeli nr 1 wskazał dane oferowanego 

komputera przenośnego tj. „ACER TravelMate P215-41 AMD RYZEN 3 Pro 545OU 16GB 

RAM 256 GB SSD 15.6 FHD Microsoft Windows 11 PRO 64 bit PL”. Zamawiający na 

podstawie powyższych danych nie miał możliwości aby stwierdzić, czy zaoferowany 

sprzęt spełnia wszystkie parametry techniczne wskazane Załączniku nr 1 do SWZ tj. w 

Opisie przedmiotu zamówienia.  



                                                                                   

  

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy FHU Horyzont 

Krzysztof Lech z postępowania.  

Ponadto należy dodać, że wśród informacji wskazanych przez Wykonawcę 

w Formularzu ofertowym, Wykonawca wskazał na system operacyjny Microsoft 

Windows 11 PRO 64 bit PL, który jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego 

wskazanymi w pkt. 12 Opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający wyraźnie wskazał, 

że zaoferowany przedmiot zamówienia winien mieć zainstalowany system operacyjny 

Windows 10 PL 64-bit, w wersji Professional. Konieczność posiadania systemu 

operacyjnego Windows 10 podyktowana jest względami organizacyjnymi 

Zamawiającego tj. koniecznością unifikacji systemów operacyjnych na stacjach roboczych 

celem dogodnego nimi zarządzania. Obecnie wszystkie stacje robocze Zamawiającego 

posiadają zainstalowany system operacyjny Windows 10 PL 64-bit w wersji Professional. 

Mając na uwadze powyższe system Windows 11 nie może być potraktowany jako 

równoważny bądź lepszy od wskazanego przez Zamawiającego.  

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
11. Zamawiający na podstawie  art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy informuje, że za najkorzystniejszą 

została uznana oferta złożona przez Wykonawcę: „EMMA-PC” Technologie 

Komputerowe M. Hełka, K. Maciejewski Sp. J. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Domaniewskiej 22a. 

Uzasadnienie: 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w dokumentacji zamówienia 

i uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny wskazanymi w SWZ.  

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert: 

Numer 
oferty 

 
Nazwa Wykonawcy 

Cena brutto 
wykonania 
przedmiotu 
zamówienia 

Oferowany 
termin 

dostawy 
przedmiotu 
zamówienia 

Liczba przyznanych 
punktów 

7 MDP Polska ITS Sp. z o.o.  
ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa 

346 171,20 do 14 dni 86,78 

9 EMMA-PC Technologie Komputerowe 
M. Hełka K. Maciejewski S.J.  
ul. Domaniewska 22a, 02-672 Warszawa 

305 532,00 do 14 dni 95,00 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy.  

 
Jacek Foks       

                      /-/ 

        Zastępca Dyrektora 

Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 

*  Tekst jedn. :Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; dalej: „ustawa” 


