
   

 
 
 

 
 
 
IiZ.271.2.2022                                                                                                      Środa Wielkopolska, 2022.03.11 
 

 
O g ł o s z e n i e    

o   w y b o r z e   n a j k o r z y s t n i e j s z e j  o f e r t y 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych”  w ramach zadania rozwój 
elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie 
Gminy Środa Wielkopolska polegający na dostawie sprzętu informatycznego. 

 
 

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) informuję, że po dokonaniu badania i 
oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Rozwój 
elektronicznych usług publicznych”  w ramach zadania rozwój elektronicznych systemów 
obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Środa Wielkopolska 
polegający na dostawie sprzętu informatycznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 
złożoną przez wykonawcę o nazwie: 

 
                                     SUNTAR Sp. z o.o. ul. Boya- Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów  
                                     Zaoferowana cena: 383.145,00 zł brutto 

 
Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie wymogi zamawiającego określone w specyfikacji 
warunków zamówienia oraz uzyskał największą ilość punktów tj.: 97,00 wyliczonych zgodnie              
z kryteriami oceny ofert ( cena, kryteria jakościowe, gwarancja)       
 

 
2. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty                                  

w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert                            
z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację 
łączną: 
 

             Oferta nr 1 :    NEO-SYSTEM Marcin Krajewski ul. Podgórna 80b, 87-300 Brodnica – oferta    
                                      odrzucona nie podlega ocenie  
 
                         
 
 



            Oferta nr 2:    SUNTAR Sp. z o.o. ul. Boya- Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów – łączna ilość pkt. 97,00     
                                     w  tym:  

 Cena:  60,00 pkt 

 Kryteria jakościowe:  27,00 pkt * 

 Gwarancja: 10,00 pkt  

* wyszczególnienie ilości pkt. przyznanych w kryterium jakościowym zawarto w tabeli załączonej do niniejszego ogłoszenia.  

3.  Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty nr 1.  
Uzasadnienie prawne:  
Zamawiający  działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych  z 
dnia 11 września 2019r. Dz.U. z 2021 poz.1129 ze zmianami, odrzuca ofertę firmy NEO SYSTEM 
Marcin Krajewski ul. Podgórna 80B , 87-300 Brodnica jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami 
zamówienia.  
Zaoferowana przez Wykonawcę macierz dyskowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych 
przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Ponadto przedmiotowy środek dowodowy 
został złożony niezgodnie z rozdziałem XI pkt. 13 SWZ.  
Uzasadnienie faktycznie  
1) Zamawiający wymagał, aby macierz dyskowa umożliwiała wykonywanie minimum 2000 kopii 

migawkowych (snapshotów). Zaoferowana przez Wykonawcę macierz Lenovo ThinkSystem 
DE4000H umożliwia wykonanie maksymalnej ilości 512 kopii migawkowych, co potwierdza 
złożony zgodnie z wymaganiami SWZ przedmiotowy środek dowodowy – karta katalogowa 
„pomeuh_MacierzThinkSystemDEHybridFlash.pdf”. 
Nieprawidłowość potwierdza złożony przez Wykonawcę dodatkowy przedmiotowy środek 
dowodowy w postaci rozszerzonej dokumentacji technicznej (przedmiotowy środek dowodowy 
niezgodny z wymaganiami SWZ), w której na stronie 23 podano informację o możliwości 
wykonania 128 kopii migawkowych w podstawowej wersji systemu. W celu osiągnięcia 512 
wymagane są dodatkowe licencje. 
Powyższe potwierdza, że macierz dyskowa nie obsługuje większej ilości kopii migawkowych. 

 
2) Zgodnie z Rozdziałem XI pkt. 13. SWZ zamawiający wymagał  aby dokumenty i oświadczenia 

składane przez wykonawcę powinny być  w języku polskim. W przypadku załączania dokumentów 
sporządzonych w innym języku niż dopuszczalny wykonawca zobowiązany jest załączyć 
tłumaczenie na język polski.  
Z dokumentów przedmiotowych  załączonych do oferty nr 1. Serwer poz. 14.2 załączony 
przedmiotowy środek dowodowy jest niezgodny z SWZ gdyż został złożony w języku angielskim 
bez tłumaczenia 

Zgodnie z rozdziałem VIII pkt. 6 SWZ  Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków 
dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający 
wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Postanowienia 
zawartego w zdaniu pierwszym nie stosuje się jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy 
potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert 
lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 
4. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 308 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, umowa z wybranym 

Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

 
 

 

 

       



     Tabela: Kryterium jakościowe  Oferta nr 2 SUNTAR Sp. z o.o.  

Lp. 
 

Parametr pożądany  
 

 

Liczba 
punktów  
 

Uwagi 
 

1 Zainstalowane w serwerze minimum 2 procesory wielordzeniowe osiągające w teście PassMark 
CPU Mark wynik według danych ze strony https://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html  
 

4 pkt  

2 Zainstalowana pamięć RAM RDIMM lub LRDIMM minimum 64 GB  
 

4 pkt  

3 Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą  
 

2 pkt  

4 Zastosowanie w macierzy dyskowej systemu RAID z zabezpieczeniem bazującym na wszystkich 
dyskach w obrębie grupy RAID (load balancing), w celu poprawy bezpieczeństwa oraz 
zapewnienia szybszych czasów odbudowy danych z uszkodzonego dysku  
 

 

4 PKT 
 

 

5 Możliwość szyfrowania danych zapisywanych na dyskach macierzy dyskowej  
 

4 pkt  

 

6 

Procesory wielordzeniowy zainstalowany w systemie archiwizacji osiągający w teście PassMark 
CPU Mark wynik minimum 14.000 pkt według danych ze strony 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  
 

4 pkt  

 

7 

Urządzenie Firewall musi być wyposażone w dysk lokalny o pojemności minimum 240GB do celów 
logowania i raportowania  
 

0 pkt BRAK  ŚRODKÓW 

DOWODOWYCH  

 

 

8 

System badania podatności dostarczony z systemem ochrony sieci UTM umożliwiający weryfikację 
ruchu w sieci LAN pod kątem luk bezpieczeństwa i podatności aplikacji, wrażliwości na ataki.  
 

3 pkt  

 

9 

Procesor wielordzeniowy zainstalowany w komputerze stacji roboczej, osiągający w teście 
PassMark CPU Mark, według danych ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, 
wynik minimum 9.500 pkt.  
 

3 pkt  

10  Zainstalowana w stacji roboczej pamięć RAM minimum 16 GB  
 

4 pkt  

11 Możliwość rozbudowy w komputerze stacji roboczej pamięci RAM minimum 128 GB  
 

0 pkt ZGODNIE Z DEKLARACJĄ 
WYKONAWCY  

12 Zasilacz komputera stacji roboczej pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego o 
efektywności nie mniejszej niż 85% przy pełnym obciążeniu i mocy maksymalnej 250 W  
 

3 pkt  

13  BIOS komputera stacji roboczej umożliwiający ograniczenia funkcjonalności portów USB do jedynie 
klawiatury i myszy. Inne urządzenia, w tym w szczególności urządzenia pamięci masowej nie są 
aktywne  
 

2 pkt  

14  Przekątna monitora stacji komputerowej minimum 23,8”  
 

4 pkt  

15 Dołączone wraz ze stacją roboczą oprogramowanie do zarządzania  4 pkt  

  
Łączna ilość punktów: 

 

45,00 pkt. 

 

ilość punktów przyznana w kryterium jakościowym została wyliczona zgodnie z SWZ Rozdział XVI pkt 1 ppkt 2 (tabela ) 
 
 
 
 
 
 

         Z up. Burmistrza  
 
            Maria Mieszczak  

                                                                                                                                          Zastępca Burmistrza Miasta  
 
 
 
Otrzymują do wiadomości: 
1. Wykonawcy 

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp 
3. a/a 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp

