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KANCELAR IA
SENATU

BIURO PRAWNE,  KADR I  ORGANIZACJ I

Dotyczy: postępowania prowadzonego, w trybie podstawowym bez negocjacji, o udzielenie zamówienia 
na dostawę: komputerów, monitorów, macierzy dyskowej i serwerów.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY, 
ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, działając na podstawie
art. 253 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyborze 
najkorzystniejszych ofert, odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania w II części 
zamówienia w wyżej wymienionym postępowaniu.  

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części:
I część zamówienia – dostawa 25 sztuk komputerów;
II część zamówienia – dostawa 5 monitorów;
III część zamówienia  dostawa macierzy dyskowej;
IV część zamówienia  dostawa 4 sztuk serwerów.

Na realizację I części zamówienia zostały złożone dwie oferty przez wykonawców:
1) CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8, lok. 4, 26-600 

Radom  oferta nr 4, 
2) MDP Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa  oferta nr 8. 

Na realizację II części zamówienia nie złożono żadnej oferty. W związku
z powyższym postępowanie w tej części zamówienia podlega unieważnieniu na podstawie 
art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.

Na realizację III części zamówienia zostały złożone dwie oferty przez wykonawców:
1) SIGNATI Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 15K/3, 32-005 Niepołomice  oferta nr 1,
2) Simplicity Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa  oferta nr 6.

Na realizację IV części zamówienia zostało złożonych pięć ofert przez 
wykonawców:

1) CT ALFA Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9, 66-200 Świebodzin  oferta nr 2, 
2) System Data Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec  oferta nr 3,
3) ADT Group Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa  oferta nr 5,

4) Innovation In Technology Sp. z o.o., ul. Szmaragdowa 3, 78-100 Niekanin  oferta 
nr 7,

5) Studiotech Poland Sp z o.o., ul. Bażancia 53, 02-892 Warszawa  oferta nr 9.

Do wszystkich wykonawców:BPKO.SZP.350.20.2021

Warszawa, 05 listopada 2021 r.
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Najkorzystniejszą ofertę na I część zamówienia złożył wykonawca
MDP Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa,

który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 
spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, a 
złożona oferta spełnia wymagania SWZ dotyczące przedmiotu zamówienia i nie podlega 
odrzuceniu. 

Wykonawca MDP Polska Sp. z o.o. Sp. k. zaoferował:
1) za dostawę 25 sztuk komputerów cenę brutto 188 743,50 zł (słownie: sto 

osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści trzy zł pięćdziesiąt groszy) i oferta 
uzyskała 60 pkt w kryterium „cena brutto za wykonanie I części zamówienia”,

2) komputery, w których podgrzane powietrze, w wyniku chłodzenia radiatora 
procesora, jest wydmuchiwane przez tunel na zewnątrz i oferta uzyskała 20 pkt w 
kryterium „tunel wydmuchu powietrza”, oraz w których każdy rdzeń procesora 
obsługuje więcej niż jeden wątek i oferta uzyskała 20 pkt w kryterium „obsługa przez 
każdy rdzeń procesora więcej niż jednego wątku”. Łącznie oferta uzyskała 100 pkt na 
100 pkt możliwych do uzyskania.

Informuję również, że odrzuceniu podlega oferta nr 4 złożona na I część zamówienia przez 
wykonawcę CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8, lok. 4, 26-600 
Radom, ponieważ wykonawca nie wniósł wadium. Podstawę prawną odrzucenia oferty 
stanowi art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

W III części zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca
SIGNATI Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 15K/3, 32-005 Niepołomice,

który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, a 
złożona oferta spełnia wymagania SWZ dotyczące przedmiotu zamówienia i nie podlega 
odrzuceniu.

Wykonawca zaoferował dostawę macierzy dyskowej:
1) za cenę brutto 146 986,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset 

osiemdziesiąt sześć zł) i oferta uzyskała 60 pkt w kryterium „cena brutto za 
wykonanie III części zamówienia”, 

2) w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy i oferta uzyskała 40 pkt
w kryterium „termin dostawy”.

Łącznie oferta uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania.

W IV części zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca
Innovation In Technology Sp. z o.o.,

ul. Szmaragdowa 3, 78-100 Niekanin, 
który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, a 
złożona oferta spełnia wymagania SWZ dotyczące przedmiotu zamówienia i nie podlega 
odrzuceniu.

Wykonawca zaoferował dostawę 4 sztuk serwerów:
1) za cenę brutto 159 900,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset 

zł) i oferta uzyskała 60 pkt w kryterium „cena brutto za wykonanie IV części 
zamówienia”, 

2) w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy i oferta uzyskała 40 pkt
w kryterium „termin dostawy”.

Łącznie oferta uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania.
Odrzuceniu podlegają oferty złożone na IV część zamówienia:
– nr 2 wykonawcy CT ALFA Sp. z o.o.,
– nr 5 wykonawcy ADT Group Sp. z o.o.
Oferta nr 2 wykonawcy CT ALFA Sp. z o.o. zawiera błędnie wypełniony Formularz danych 

szczegółowych serwerów. W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie 
art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Oferta nr 5 wykonawcy ADT Group Sp. z o.o. została złożona bez opatrzenia jej właściwym 
podpisem elektronicznym i jest nieważna. Złożenie oferty w niewłaściwej formie jest 
uchybieniem nieusuwalnym i nie można go poprawić na podstawie przepisów ustawy Pzp. 
Podstawę prawną odrzucenia oferty stanowi art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż jest 
niezgodna z przepisami ustawy. 
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Poniżej punktacja ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych na I, III i IV część 
zamówienia:
I część zamówienia  dostawa 25 sztuk komputerów:

Kryteria:
Nr oferty

– nazwa i adres 
wykonawcy

Cena brutto
za wykonanie

I części 
zamówienia
(C1) 60 pkt

Tunel wydmuchu 
powietrza

(Tw) 20 pkt

Obsługa przez 
każdy rdzeń 

procesora więcej niż 
jednego wątku (O) 

20 pkt

Suma punktów
S1 = C1 + Tw + O

Nr 8.
MDP Polska
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa

60 pkt
188 743,50 zł

20 pkt 20 pkt 100 pkt

III część zamówienia  dostawa macierzy dyskowej:
Kryteria:

Nr oferty
– nazwa i adres wykonawcy Cena brutto

za wykonanie
III części zamówienia

(C3) 60 pkt

Termin dostawy
(T3) 40 pkt

Suma punktów
S3 = C3 + T3

Nr 1.
SIGNATI Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 15K/3
32-005 Niepołomice

60,00 pkt
146 986,00 zł

40 pkt
3 tygodnie od dnia 
zawarcia umowy

100 pkt

Nr 6.
SIMPLICITY Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa

57,82 pkt
152 520,00 zł

20 pkt
4 tygodnie od dnia 
zawarcia umowy

77,82 pkt

IV część zamówienia  dostawa 4 sztuk serwerów:

Kryteria:Nr oferty
– nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto
za wykonanie

IV części zamówienia
(C4) 60 pkt

Termin dostawy
(T4) 40 pkt

Suma punktów
S4 = C4 + T4

Nr 3.
System Data Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 42
39-300 Mielec

45,97
208 696,56 zł

40 pkt 
3 tygodnie od dnia 
zawarcia umowy

85,97 pkt

Nr 7.
INNOVATION IN 
TECHNOLOGY
Sp. z o.o.
ul. Szmaragdowa 3
78-100 Niekanin

60,00 pkt
159 900,00 zł

40 pkt 
3 tygodnie od dnia 
zawarcia umowy

100 pkt

Nr 9.
STUDIOTECH POLAND
Sp. z o.o. 
ul. Bażancia 53
02-892 Warszawa

53,51 pkt
179 279,88 zł

20 pkt 
4 tygodnie od dnia 
zawarcia umowy

73,51 pkt

Zgodnie z art. 308 ust. 2  ustawy Pzp, zamawiający  może  zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty (na I, III i IV część zamówienia) przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp.

Aleksandra Skorupka
dyrektor
/podpisano elektronicznie/
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