POZNANSKIE CENTRUM

@Ei

SUPERKOMPUTEROWO

. SIECIOWE

Zestawienie zloronych ofert

Dot. postqpowania PN l2107/2018
Cze5d

-

sprzgt komputerowy_lV

nr l- Serwer qraficznv
Nazwa (firma) oraz adres
Wykonawc)

Lp.

Cena Pl-N

Servodata Elektronik Sp. z o.o.

ul. Jana Sawy nr 8 lok. 02
20-718 Lublin
2

STUDIOTECH POLAND Sp. o.o.
ul. Ba24cia nr 53
02-E92 Warszawa

145 632.00 zl

Termin wykonania
zam6wienia
30 dni od dsty
zawlrcia umowy

orzez Strodv
30 dni od daty
I

l6 481.00 zl

zllvarci! umowy
Drzcz Strony

Okres gwamncj i

Okes gwarancji
serwera

36 miesiecv

Okes gwarancji
setwem
24 micsisce

Zanawiajqcy zzmierzzprzsmaczyt, na sfinansowanie zam6wienia w zakesie czgSci nr
Cze$d

l:

Warunki
platnoSci

Zgodnie
z SIWZ

Zgodfie
z SIWZ

135 300.00 zl bruno.

nr 2- Drukarka laserowa

BrNk ofert
Zamawiajqcy zAmierzaprzeanaczye na sfinansowanie zamowienia w zakresie czesci w 2:
Czesd nr J

I

353,00 zl brutto.

Przelacznik KVM

-

Brak ofert
Zamawiaj4cy zAmierzz przsntaczy( na sfinansowanie zam6wienia w zakresie czesci nr 3: 241 .08 zl brutto.

Zgodnie z art. 24 ust. I

w

o

uslawy Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej

ktdrej mowa w an. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiaj4cemu oswiadczenie
lub braku przynalernosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa
24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp (wzor oSwiadczenia zostal zamieszczony w zzl4czrniu do niniejszego

informacji,

o

I

przynaleznoSci
e,rt.

zestawienia). \Nraz ze zlozeniem oSwiadczenia. wykonawca moze przedstawid dowody, ze powiqzania z innyrn
wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

ds.

anroi

13.08.2018 r.

lpodpis osoby spoEqdzajqcej )
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