
                     

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Stefana Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4403424,  fax: +48 91 4403441, e-mail: mmaliszewska@ums.gov.pl 

   Znak: PO-II.370.12.19                                                                             Szczecin, dnia  22.07.2019 r. 
    

  
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  
                 przetargu nieograniczonego pn. „,Dostawa sprzętu komputerowego z   
                 oprogramowaniem, serwerów, streamerów oraz macierzy dla potrzeb UMS”, nr   
                sprawy PO-II.370.12.19  
 
 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych    (j. t. Dz. U. 2018 r. poz. 1986.) Zamawiający, przekazuje informację  z otwarcia 
ofert w przedmiotowym postępowaniu: 
 
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 
 

 Część I:     95 000,00 zł 

 Część II:  146 000,00 zł 

 Część III: 195 000,00 zł 

 Część IV:   86 000,00 zł 

 Część V:    92 000,00 zł 

 Część VI: 147 000,00 zł 
 

 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert: 
 

1. System-IT Sp. z o.o sp.k. ul. Krasińskiego 10 lok. 17, 71-435 Szczecin 
 

            Część II: 

 oferowana cena brutto:  72 073,08  zł  

 termin wykonania zamówienia: 30 dni  

 okres gwarancji: 60 miesięcy 
 
                        Część III: 

 

 oferowana cena brutto:  112 399,86 zł  

 termin wykonania zamówienia: 30 dni 

 okres gwarancji: 60 miesięcy 
 
                        Część IV: 
 

 oferowana cena brutto:  108 091,17 zł  

 termin wykonania zamówienia: 30 dni 

 okres gwarancji: 48 miesięcy 
 
 
 
Część V: 
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 oferowana cena brutto:  79 560,09 zł  

 termin wykonania zamówienia: 30 dni 

 okres gwarancji: 48 miesięcy 
 
Część VI: 

 

 oferowana cena brutto:  82 738,41 zł  

 termin wykonania zamówienia: 30 dni 

 okres gwarancji: 60 miesięcy 
 
 

2. IT SERWIS  Sp. z o.o. ul. Żołnierska 5a, 71-201 Szczecin 
 

                       Część I: 
 

 oferowana cena brutto: 87 877,35 zł  

 termin wykonania zamówienia: 14 dni 

 okres gwarancji: 36 miesięcy 
 
                       Część II: 
 

 oferowana cena brutto: 70 700,40 zł  

 termin wykonania zamówienia: 30 dni 

 okres gwarancji: 48 miesięcy 
 
Część III 
 

 oferowana cena brutto: 102 631,20 zł  

 termin wykonania zamówienia: 30 dni 

 okres gwarancji: 48 miesięcy 
 
            Część IV 

 

 oferowana cena brutto: 106 198,20 zł  

 termin wykonania zamówienia: 30 dni 

 okres gwarancji: 48 miesięcy 
 
                       Część V 
 

 oferowana cena brutto: 100 002,69 zł  

 termin wykonania zamówienia: 30 dni 

 okres gwarancji: 48 miesięcy 
 
                        Część VI 

 

 oferowana cena brutto: 76 456,80 zł  

 termin wykonania zamówienia: 30 dni 

 okres gwarancji:  48 miesięcy 
 
 

3. Web-Profit Maciej Kuźlik, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Spokojna 18 
 
                       Część I 
 

 oferowana cena brutto: 73 675,77 zł  

 termin wykonania zamówienia: 14 dni 
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 okres gwarancji:  31 miesięcy 
 

4. DS Comp Sylwia Dulak Os. Kościuszkowskie 6/229, 31-858 Kraków 
 
                      Część IV: 
 

 oferowana cena brutto: 131 427,96  zł  

 termin wykonania zamówienia: 30 dni 

 okres gwarancji:  48 miesięcy 
 
 

5. Xcomp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Białowieska 6b  
71-010 Szczecin 
 
Część II: 
 

 oferowana cena brutto: 68 781,60 zł  

 termin wykonania zamówienia:  30 dni 

 okres gwarancji:  48 miesięcy 
                    
                      Część III: 
 

 oferowana cena brutto:  103 570,92 zł 

 termin wykonania zamówienia:  30 dni 

 okres gwarancji:  48 miesięcy 
 
                     Część VI: 
 

 oferowana cena brutto:  76 995,54 zł 

 termin wykonania zamówienia: 30 dni 

 okres gwarancji:  48 miesięcy 
 
 

6. RADUNIX GROMNIAK S.J. 71-402 SZCZECIN , UL. UNISLAWY 13 CD 
 

                     Część I: 
 

 oferowana cena brutto: 84.995,46  zł 

 termin wykonania zamówienia: 14 dni 

 okres gwarancji:  31 miesięcy 
 
                    Część II: 
 

 oferowana cena brutto: 87.785,10 zł 

 termin wykonania zamówienia: 30 dni 

 okres gwarancji: 48 miesięcy 
 
 
                    Część III: 
 

 oferowana cena brutto:  133.887,96 zł 

 termin wykonania zamówienia: 30 dni 

 okres gwarancji:  48 miesięcy 
 
                   
 
              Część VI: 
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 oferowana cena brutto: 98.039,61 zł 

 termin wykonania zamówienia: 30 dni 

 okres gwarancji:  48 miesięcy 
 
 

7. Virtual Technologies IT Sp. z o.o. ul. Damrota 6/301 40-022 Kraków 
 
                       Część IV: 
 

 oferowana cena brutto: 112 791,00 zł 

 termin wykonania zamówienia: 30 dni 

 okres gwarancji:  48 miesięcy 
 


