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                                                                                                Warszawa, dnia 30 listopada 2020 r. 

KRAJOWE  
BIURO WYBORCZE 
KBW-PZP/PN/12/2020 

ZPU-261-12/20 
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę serwerów aplikacyjnych na potrzeby Krajowego Biura 

Wyborczego”, numer sprawy: KBW-PZP/PN/12/2020 

 

 

Krajowe Biuro Wyborcze, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086), dalej 

zwanej „ustawą” informuje, że: 

1) Otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się w dniu 30 listopada 2020 r. 

o godz. 13:00 w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa. 

2) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, 

wynosi: 710.000,00 zł brutto. 

3) W postępowaniu do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta, w tym: 

 do upływu terminu składania ofert złożono 1ofertę, 

 po upływie terminu składania ofert złożono 0 ofert. 

4)  Na otwarciu ofert Zamawiający podał informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp, tj.: 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) 
oraz adres Wykonawcy, 

który złożył ofertę 
w terminie 

Cena oferty 
brutto 

/w złotych/ 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

(dot. kryterium 
numer 2 – „Termin 

dostawy 
przedmiotu 

zamówienia”) 

Okres 
gwarancji 

(dot. kryterium 
numer 3 – 

„Okres 
gwarancji 

producenta”) 

Warunki 
płatności 

1. 

 
MDP Polska Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Migdałowa 4  
02-796 Warszawa 

482.157,54 10 dni roboczych 60 miesięcy 

Zgodnie 
z warunkami 
zawartymi 

w Specyfikacji 
Istotnych 

Warunków 
Zamówienia 
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Jednocześnie Zamawiający poinformował, iż w zakresie dodatkowych „pozacenowych” kryteriów 

oceny ofert Wykonawca zaproponował nw.: 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) 
oraz adres Wykonawcy, 

który złożył ofertę 
w terminie 

Możliwość dołożenia 
karty FC lub 10GbE 
(kryterium oceny ofert 

numer 4) 

Możliwość rozbudowy 
karty zarządzającej  

o kartę SD 
(kryterium oceny ofert 

numer 5) 

Możliwość rozbudowy 
o dedykowany moduł 

dla hypervisora 
wirtualizacyjnego 

(kryterium oceny ofert 
numer 6) 

1. 

 
MDP Polska Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Migdałowa 4  
02-796 Warszawa 

możliwość dołożenia 
karty FC lub 10GbE 

do oferowanych 
serwerów 

możliwość rozbudowy 
karty zarządzającej 

oferowanych serwerów  
o kartę SD 

możliwość rozbudowy 
oferowanych serwerów 
o dedykowany moduł 

dla hypervisora 
wirtualizacyjnego 
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