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Wszyscy uczestnicy postępowania  

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup  

                sprzętu komputerowego  na potrzeby Ośrodka Kultury i Sztuki  

                z podziałem na zadania: 

Zadanie 1: zakup serwera wraz z instalacją i oprogramowaniem 

Zadanie 2: zakup sprzętu komputerowego z peryferiami 

Zadanie 3: zakup urządzeń wielofunkcyjnych 

Zadanie 4: zakup urządzeń audiowizualnych 

 

ZADANIE1: Zakup serwera wraz z instalacją i oprogramowaniem 

W postępowaniu nie wzięła udziału żadna firma i nie została złożona żadna 

oferta na wykonanie tego zadania.  

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia 

postępowanie na zadanie nr 1, ponieważ nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu. 

 

ZADANIE 2: Zakup sprzętu komputerowego z peryferiami 

W postępowaniu wzięły udział firmy: 

1. Softex Data S.A., ul. Poleczki 47, 02-822 Warszawa – cena brutto 

144.520,00 zł 

2. ALLTECH Spółka Jawna   Zdzisław Pająk Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 

33, 09-407 Płock – cena brutto 107.827,95 zł. 

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający odrzuca ofertę firmy 

ALLTECH S.J., ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. W ofercie w załączniku nr 7 do SIWZ 

poz. 12 - Zaawansowane oprogramowanie do edycji grafiki i filmów 

(pakiet) wskazane zostało oprogramowanie Corel Video Studio X5 Pro PL.  

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej producenta, 

oprogramowanie Corel Video Studio X5 Pro PL nie zawiera programu 

graficznego przeznaczonego do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej, 

tworzenia grafiki i efektów specjalnych, tworzenia animacji i efektów 

wizualnych oraz edycji plików RAW – co jest równoznaczne  

z niezgodnością Państwa oferty z warunkami zawartymi w SIWZ.  

Z danych producenta nie wynika również, że wskazane oprogramowanie, 

w przypadku montażu filmów, stwarza możliwość miksowania minimum 

dwóch strumieni video w czasie rzeczywistym. Wskazanie tego 

oprogramowania jest niezgodne z wymaganiami SIWZ i powoduje 

odrzucenie Państwa oferty. 

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia 

postępowanie na zadanie nr 2, ponieważ cena oferty  firmy Softex Data 

S.A przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie tego zadania.  



 

 

ZADANIE 3: Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 

W postępowaniu wzięła udział firma: 

1.EUROIMPEX S.A., ul. Mydlana 3 B, 51-502 Wrocław – cena brutto 

30.547,05 zł, której oferta uzyskała 100,00 punktów od każdego członka 

komisji przetargowej (łącznie 300,00 punktów). 

 

Żaden wykonawca nie został wykluczony i żadna oferta nie została 

odrzucona. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp umowa na wykonanie tego 

zadania zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 

oferty tj. dnia 20 listopada 2012 roku w siedzibie Ośrodka Kultury i Sztuki. 

 

ZADANIE4: Zakup urządzeń audiowizualnych 

W postępowaniu nie wzięła udziału żadna firma i nie została złożona żadna 

oferta na wykonanie tego zadania.  

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia 

postępowanie na zadanie nr 4, ponieważ nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu. 

 

  

                                                       


