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Wojskowa Specj alistyczna
P r zy cho dnia Lekarska,,Speclek"
Samodzielny Publiczny Zal<Lad Opieki Zdrowotnej
w Warszawie
Al. Gen. A, ChruSciela,,Montera" 103
00-910 Warszawa
tel,22 673 52 35lfax.22 673 51 93

e -mail : pr zv cho dnia@,sp zo zao n.pl.

Nr sprawy: PL AON/WN02120I8 '

Do wszystkich Wykonawc6w

D oty czy : zakupu i dostawy spzetu kom puterowego - serwera

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia,,Speclek' SPZOZ w Warszawie z siedzibqprzy A1. gen. A.
ChruSciela,,Montera" 103 w Warszawie, informuje iz w niniejszyrn postgpowaniu rrazakup i dostawg
sprzgtukomputerowego - ssrwerq zlolono 5 ofert, w tabeli przedstawiono oferty niepodlegaj4ce
odrzuceniu:

W wyniku oceny ofert wybrano firmg:

C o con Systemy Komputerowe Grze g orz Korzeniewski
ul. Rynek 25, 46-300 Olesno

Uzasadnienie:
Wybrany dostawca zaoferowalurzqdzenia, kt6re spelniaj4 wymaganTaZamawiajqcego w najnt?szej
cenie, kt6ra nie przekracza kwoty przeznaczonej w planie finansowym.

Odrzucone oferty:

I. Odrzucono ofertg nr 3: Jupiter - Integration Sp. z o.o., ul. ChmielnaB5lB7,00-805 Warszawa.

Uzasadnienie:

Zamawiaj4cy wymagal w parametry, nie gorsze niz'. "gwarancja co najmniej 3 lata na serwer.
Naprawa na nastgpny dzieir roboczy, robocizna realizowana w miejscu eksploatacji sprzgtu,
gwarancja na dyski twarde 3latazzachowaniem uszkodzonego dysku". Wykonawca na
potwierdzenie warunku podal: ,,3lata serwisu on-site NBD". W zwi4zkuzniezgodnoSci4 danej
oferly zSIWZ Wykonawcazostal wykluczony zudzialttpostgpowania, a jego oferta odrzucona.

Numer
ofertv Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba ounkt6w
w kryterium cena

Liczba punkt6w
w kryterium qwarancia Razem

1

IntegraKom Sp. z o.o.

ul. Plowiecka 105 ll07 . 04-501 Warszawa

4\ 11 10 55,7r

2
Cocon Systemy I(omputerow e Grzegorz
Korzeniewski

ul, Rynek 25, 46-300 Olesno

90 6 95

5
Sanec Poland S.A.
00-493 Warszawa, ul. Prusa 2 77,3r 10 87,31



III. Odrzucono ofertg nr 4: "Syriana" Joanna Fischer, ul. Porgbskiego 28117,80-180 Gdarisk

Uzasadnienie:

Zamawiajqcy wymagal Zamawnj4cy wyrnagal w parametry, nie gorcze niz: " gwarancja co najmniej
3 lata na serwer. Naprawa na nastgpny dzier[ roboczy, robocizna realizowana w miejscu
eksploatacji sprzgtu, gwarancja na dyski twarde 3lata z zachowaniem uszkodzonego dysku".
Wykonawca na potwierdzenie warunku podal: ,r3lata gwarancji NBD + 3 lata zachowania dyskrfw
twardych". Zamawiaj4cy po powzigciu informacji od producenta sprzgtu, kt6ry oferuje Wykonawca
i po uzyskaniu wyjaSnieri ze strony Wykonawcy ustalil, 2e oferta jest niezgodna z zapisami SIWZ.


