
                                                                                                                                                                    

Nr 0051/371/12 od 27.11.2012 roku do 11.12.2012 roku (14dni) 

BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa  
 
działając zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/24/INF/12 w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 
8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na  
 

”Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem” 

 

OOGGŁŁAASSZZAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  
ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

 
 
 
Numer ogłoszenia w BZP: 473822-2012 umieszczonego dnia 27.11.2012 roku 
 
 
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak, numer ogłoszenia w BZP: 417322-2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie 
 
RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: administracja samorządowa 
 
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 
 
Rodzaj zamówienia: dostawy 
 
Określenie przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami do 
Urzędu Miasta Milanówka.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia „Opis przedmiotu zamówienia” 
załącznik nr 1. 

 
Zamówiony sprzęt należy dostarczyć do budynku Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej 4, do 
serwerowni na pierwszym piętrze, w godzinach pracy Urzędu.  
 
Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy sprzęt, wyprodukowany w okresie ostatnich 6 
miesięcy o parametrach określonych przez Zamawiającego.  
 
Zdefiniowano wymagania minimalne, dopuszcza się rozwiązania o parametrach lepszych, 
pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę lepszej funkcjonalności i wydajności. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu na cały dostarczany sprzęt 36-
miesięcznej gwarancji. 
 
Do oferty należy koniecznie załączyć szczegółową specyfikację oferowanego sprzętu celem 
potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją. 
 
Dostarczony sprzęt musi posiadać oznaczenie CE zgodne z aktualnie obowiązującymi 
przepisami i posiadać deklarację zgodności oferowanego towaru z unijnymi normami 
bezpieczeństwa. 
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Wykonawca odpowiada za dostarczony sprzęt w czasie transportu w przypadku uszkodzeń 
ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 
Dostarczony sprzęt zostanie komisyjnie przyjęty przez Zamawiającego. Z odbioru 
sporządzany będzie protokół odbioru jakościowo- ilościowy, w którym zostaną zapisane 
wszelkie uwagi dotyczące dostarczanego sprzętu. 
 
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych 
przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
48 82 00 00-2    Serwery 
48 00 00 00 -8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
 
PROCEDURA 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony 
 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowego ze środków unii europejskiej: nie 
 
 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2012  
 
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3 
 
LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 
 
 

E-TECH s.c. 
M. Duda, P. Kapusta 

ul. Tuwima 95A 
90-031 Łódź 

 
 
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91.379,05 zł. 
 
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 
 Cena wybranej oferty: 97.969,50 
 
 Oferta z najniższą ceną:   97.969,50 / oferta z najwyższą ceną: 105.226,50 

 Waluta: PLN 

 

                         
   

 Burmistrz  Miasta Milanówka 
       -/- 
Jerzy Wysocki 
                                                                         

 
 
 


