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F1-208-01/22      Warszawa, 25 kwietnia 2022 r. 
        
 

W dniu 25 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie komisji przetargowej dotyczącej przetargu w sprawie 
komputerów. 

Do godziny 12:00 11.04.2022 otrzymano 8 ofert za pośrednictwem e-puap. 

Komisja otrzymała także oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej oferentów za wyjątkiem SI4IT SP. Z O.O., TRICELL 
PIOTR KOCHAŃSKI  

Otrzymaliśmy także od oferentów dotyczących zadania 5 oświadczenia o tym, że jednak nie spełniają warunków 
określonych w SIWZ w tym zadaniu w związku z tym wszystkie oferty w części dotyczącej zadania 5 zostały odrzucone. 

Komisja oceniła oferty – szczegółowe informacje w załączniku. 
Ponieważ budżet przeznaczony na realizację zadań 2, 3, 8 ,10 nie jest wystarczający by najlepiej ocenione oferty 
zmieściły się w budżecie, komisja poprosiła dyrekcję IBSPAN o wyrażenie zgody na podwyższenie budżetu do wysokości 
najlepiej ocenionej oferty. 
Komisja uzyskała taką zgodę dotyczącą zadania 3 i 8. 
W poprzednim rozstrzygnięciu wkradł się błąd obliczeniowy dotyczący zadania 3. Aktualna punktacja dotycząca zadania 
3 w załączeniu. 
 

Komisja uznała za najkorzystniejsze oferty: 
 
Zadanie 1: Ascomp 
Zadanie 2: unieważnione (przekroczenie budżetu) 
Zadanie 3: Ascomp 
Zadanie 4: Cezary Rychlewski (Anncomp) 
Zadanie 5: unieważnione brak ważnych ofert spełniających SIWZ 
Zadanie 6: Web-Profit 
Zadanie 7: Format 
Zadanie 8: Ascomp 
Zadanie 9: Compro 
Zadanie 10: unieważnione (przekroczenie budżetu) 
 
Komisja zwróciła się do dyrekcji IBSPAN z prośbą o zawarcie umów z w.w. fimami. 

 
Z poważaniem 
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