Warszawa, 21 stycznia 2019 r.
DAG-SZP.262.57.2018
Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 38/18/PN) na usługi
drukowania świadczone w postaci "wydruku centralnego", wraz z dostawą
licencji oprogramowania YSoft lub równoważnego oraz dzierżawą urządzeń
wielofunkcyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego do dnia 18 stycznia 2019 r. do godz. 11:00 elektronicznie złożono 2 oferty.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 18 stycznia 2019 r. o godz. 12:00. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj. 1 271 947,93 zł brutto.
Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Sprawdzono czy Wykonawcy zaakceptowali wymagany przez Zamawiającego termin realizacji
zamówienia oraz warunki płatności.
Odczytano także wymagania Zamawiającego dotyczące terminu realizacji oraz warunków
płatności, tj.:
1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
a) dla zamówienia gwarantowanego - zgodnie z ofertą, jednak nie później niż do 30 dni
roboczych od daty zawarcia umowy;
b) dzierżawa urządzeń oraz ich serwis będzie trwać 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy
lub do wykorzystania środków;
c) prawo opcji, o którym mowa w pkt 3.3. SIWZ– w terminie do 30 dni roboczych od dnia
złożenia pisemnego zamówienia jednak nie później niż na 3 miesiące przed
zakończeniem okresu obowiązywania umowy.
2) Zapłata wynagrodzenia z tytułu dostawy Oprogramowania, w zakresie zamówienia
gwarantowanego, a następnie w przypadku realizacji prawa opcji, jeśli Zamawiający z
prawa opcji skorzysta, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej
Zamawiającemu faktury, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej
doręczenia Zamawiającemu. Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury po
prawidłowym wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz po podpisaniu przez Strony protokołu
odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy, stwierdzającego należyte wykonanie
Przedmiotu Umowy.

Zapłata wynagrodzenia z tytułu dzierżawy Sprzętu płatne będzie Wykonawcy w
miesięcznych transzach, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej
Zamawiającemu faktury VAT, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia
doręczenia. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT każdorazowo po
sporządzeniu Protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze
VAT.
Wykaz ofert, które zostały złożone w terminie składania ofert wraz ze wskazaniem ich ceny,
czasu dostawy, prędkości drukowania, skanowania z funkcją OCR:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Copy.Net.Pl Piotr Sójka
ul. Cypryjska 70/U2, 02-761 Warszawa
Wykonawca zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności
określone w SIWZ.

1
Cena oferty brutto: 2 106 744,00 zł
Czas dostawy - dostarczenie oraz uruchomienie usługi: 1 dzień
Prędkość drukowania: 40 stron na minutę
Skanowanie z funkcją OCR: tak
Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa
Wykonawca zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności
określone w SIWZ.

2
Cena oferty brutto: 1 250 934,60 zł
Czas dostawy - dostarczenie oraz uruchomienie usługi: 1 dzień
Prędkość drukowania: 45 stron na minutę
Skanowanie z funkcją OCR: tak
Piotr Zerhau
Dyrektor
Dział Systemów Informatycznych

