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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę sprzętu komputerowego  
i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby ZNiO 
 
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający podaje informacje  
z otwarcia ofert: 
 
1) Zamawiający zamierza przeznaczyć następujące kwoty na sfinansowanie zamówienia: 

a) w zadaniu nr 1 – 578 022,29 zł brutto, 
b) w zadaniu nr 2 – 388 427,04 zł brutto. 

 
2) Wykaz ofert złożonych w terminie: 

Zadanie nr 1: 

Nr 
ofer
ty 

Firmy i adresy Wykonawców Cena oferty brutto 

Całodobowy 
dostęp 
telefonicznego 
działu wsparcia 
użytkownika 

Dodatkowy okres 
serwisu po 
zakończeniu 36 
miesięcy 
dzierżawy 

1 
RBO Sp. z o.o. 
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 

577 203,53 zł tak 11 miesięcy 

 
Zadanie nr 2: 

Nr 
ofer
ty 

Firmy i adresy Wykonawców 
Cena oferty 
brutto 

Cena 
dzierżawy 

Łączna cena 
brutto za 
usługę wydruku 
900 000 stron 

Czas 
przywrócenia 
funkcjonowania 
urządzenia od 
momentu 
zgłoszenia 

Samodzielny 
odczyt stanu 
urządzenia,  
w tym ilości 
wydruków na 
potrzeby 
fakturowania 

1 
RBO Sp. z o.o. 
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 

323 333,08 
zł 

252 814,89 
zł 

70 518,19 zł 2 dni  tak 

2 

Konica Minolta  
Business Solutions Polska Sp. z o.o. 
Delegatura we Wrocławiu 
ul. Grabiszyńska 241a, 53-234 
Wrocław 

372 483,36 
zł 

353 996,46 
zł 

18 486,90 zł 1 dzień tak 

 
3) Pozostałe informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zostały określone przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni 
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.  
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

Zatwierdził: 
Dyrektor ZNiO 
(-) dr Adolf Juzwenko 


