
Łód ź, dnia 13.03.2020 r. 

Urząd Miasta Łodzi  
Departament Obsługi i Administracji  
Wydział Zamówie ń Publicznych ul. ks. I.Skorupki 21 tel.: +48 42 638  48 88 www.uml.lodz.pl 
  90-532 Łód ź tel. fax.: +48  42 638 48 77 e-mail: zamowienia@um l.lodz.pl 

DOA-ZP-II.271.25.2020 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
 

Zamawiający Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 
przekazuje informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa 6 szt. 
serwerów Rack wraz z gwarancj ą i świadczeniem wsparcia technicznego.  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

wynosi 512 612,43 PLN brutto.  

2. Wykaz złożonych ofert: 

Nr 
Oferty Nazwa Wykonawcy 

Cena oferty 
brutto w 
PLN (C) 
(poz. 1-2 w 
kol.6)  

Jakość (J) 
Termin dostawy 
(T) 

Wsparcie 
techniczne (WT) Gwarancja (G) 

1 Atende S.A.  
Plac Konesera 10a 
03-736 Warszawa 

419 122,50 Wykonawca 
zaoferuje 
serwery  
o wysokości 
1RU 

Wykonawca 
zapewni termin 
realizacji 
dostawy 
urządzeń  
wraz z instalacją 
w terminie do 
25 dni 
roboczych  od 
dnia podpisania 
umowy 

Wykonawca udzieli 
wsparcia 
technicznego  
na okres  
45 miesięcy od dnia 
podpisania 
protokołu zdawczo-
odbiorczego lecz nie 
wcześniej niż przed 
zakończeniem  
etapu I 

Wykonawca 
udzieli gwarancji 
na prawidłowe 
działanie 
dostarczonego 
sprzętu na okres 
60 miesięcy od 
dnia podpisania 
protokołu 
zdawczo-
odbiorczego lecz 
nie wcześniej niż 
przed 
zakończeniem 
etapu I 

2 Perceptron  
Sp. z o.o. 
ul. Królewska 65A/1  
30-081 Kraków 

354 240,00 Wykonawca 
zaoferuje 
serwery  
o wysokości 
1RU 

Wykonawca 
zapewni termin 
realizacji 
dostawy 
urządzeń  
wraz z instalacją 
w terminie do 
25 dni 
roboczych  od 
dnia podpisania 
umowy 

Wykonawca udzieli 
wsparcia 
technicznego  
na okres  
45 miesięcy od dnia 
podpisania 
protokołu zdawczo-
odbiorczego lecz nie 
wcześniej niż przed 
zakończeniem  
etapu I 

Wykonawca 
udzieli gwarancji 
na prawidłowe 
działanie 
dostarczonego 
sprzętu na okres 
60 miesięcy od 
dnia podpisania 
protokołu 
zdawczo-
odbiorczego lecz 
nie wcześniej niż 
przed 
zakończeniem 
etapu I 

3 „TRECOM Łódź”  
Sp. z o.o. 
ul. Czyżewska 10 
02-908 Warszawa 

389 447,52 Wykonawca 
zaoferuje 
serwery  
o wysokości 
1RU 

Wykonawca 
zapewni termin 
realizacji 
dostawy 
urządzeń  

Wykonawca udzieli 
wsparcia 
technicznego  
na okres  
45 miesięcy od dnia 

Wykonawca 
udzieli gwarancji 
na prawidłowe 
działanie 
dostarczonego 
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wraz z instalacją 
w terminie do 
25 dni 
roboczych  od 
dnia podpisania 
umowy 

podpisania 
protokołu zdawczo-
odbiorczego lecz nie 
wcześniej niż przed 
zakończeniem  
etapu I 

sprzętu na okres 
60 miesięcy od 
dnia podpisania 
protokołu 
zdawczo-
odbiorczego lecz 
nie wcześniej niż 
przed 
zakończeniem 
etapu I 

4 Grupa N Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 
117 
02-017 Warszawa 

383 953,00 Wykonawca 
zaoferuje 
serwery  
o wysokości 
1RU 

Wykonawca 
zapewni termin 
realizacji 
dostawy 
urządzeń  
wraz z instalacją 
w terminie do 
25 dni 
roboczych  od 
dnia podpisania 
umowy 

Wykonawca udzieli 
wsparcia 
technicznego  
na okres  
45 miesięcy od dnia 
podpisania 
protokołu zdawczo-
odbiorczego lecz nie 
wcześniej niż przed 
zakończeniem  
etapu I 

Wykonawca 
udzieli gwarancji 
na prawidłowe 
działanie 
dostarczonego 
sprzętu na okres 
60 miesięcy od 
dnia podpisania 
protokołu 
zdawczo-
odbiorczego lecz 
nie wcześniej niż 
przed 
zakończeniem 
etapu I 

5 FORMAT Sp. z o.o. 
ul. Czereśniowa 130 
02-456 Warszawa 

392 812,46 Wykonawca 
zaoferuje 
serwery  
o wysokości 
1RU 

Wykonawca 
zapewni termin 
realizacji 
dostawy 
urządzeń  
wraz z instalacją 
w terminie do 
25 dni 
roboczych  od 
dnia podpisania 
umowy 

Wykonawca udzieli 
wsparcia 
technicznego  
na okres  
45 miesięcy od dnia 
podpisania 
protokołu zdawczo-
odbiorczego lecz nie 
wcześniej niż przed 
zakończeniem  
etapu I 

 Wykonawca 
udzieli gwarancji 
na prawidłowe 
działanie 
dostarczonego 
sprzętu na okres 
60 miesięcy od 
dnia podpisania 
protokołu 
zdawczo-
odbiorczego lecz 
nie wcześniej niż 
przed 
zakończeniem 
etapu I 
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6 Polcom ITS  
Sp. z o.o. 
 i wspólnicy – 
Spółka 
Komandytowa 
ul. Krakowska 43  
32-050 Skawina 

422 910,90 Wykonawca 
zaoferuje 
serwery  
o wysokości 
1RU 

Wykonawca 
zapewni termin 
realizacji 
dostawy 
urządzeń  
wraz z instalacją 
w terminie do 
25 dni 
roboczych  od 
dnia podpisania 
umowy 

Wykonawca udzieli 
wsparcia 
technicznego  
na okres  
45 miesięcy od dnia 
podpisania 
protokołu zdawczo-
odbiorczego lecz nie 
wcześniej niż przed 
zakończeniem  
etapu I 

Wykonawca 
udzieli gwarancji 
na prawidłowe 
działanie 
dostarczonego 
sprzętu na okres 
60 miesięcy od 
dnia podpisania 
protokołu 
zdawczo-
odbiorczego lecz 
nie wcześniej niż 
przed 
zakończeniem 
etapu I 

7 Cloudware Polska 
Sp. z o.o. 
Pory 59 
02-757 Warszawa 

456 114,00 Wykonawca 
zaoferuje 
serwery  
o wysokości 
1RU 

Wykonawca 
zapewni termin 
realizacji 
dostawy 
urządzeń  
wraz z instalacją 
w terminie do 
25 dni 
roboczych  od 
dnia podpisania 
umowy 

Wykonawca udzieli 
wsparcia 
technicznego  
na okres  
45 miesięcy od dnia 
podpisania 
protokołu zdawczo-
odbiorczego lecz nie 
wcześniej niż przed 
zakończeniem  
etapu I 

Wykonawca 
udzieli gwarancji 
na prawidłowe 
działanie 
dostarczonego 
sprzętu na okres 
60 miesięcy od 
dnia podpisania 
protokołu 
zdawczo-
odbiorczego lecz 
nie wcześniej niż 
przed 
zakończeniem 
etapu I 

 
3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały określone  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 
 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
ROMAN CIEŚLAK 
/podpis nieczytelny/ 

Dyrektor 
Wydziału Zamówie ń Publicznych 

 
 
 
 
 
 
Zamieszczono: 
strona internetowa Zamawiającego http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/  


