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Załącznik nr 1 do Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 

                                                                

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny                                                                                                                                                                                                                                            
03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13 
 

Nr sprawy ZP/08/2020 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) pn.: 

„DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO KLINICZNEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO  
w Projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”” 

PUNKTACJA – korekta* 

 Nr 

oferty 
WYKONAWCA 

Punkty w kryterium  

„Cena oferowana” – 60% 

Punkty w kryterium  

„Komputer stacjonarny z 

systemem diagnostycznym w 

BIOS lub menu boot” – 15% 

Punkty w kryterium  

„Roczne zużycie energii 

komputera stacjonarnego 

poniżej 90 KWh” –  10% 

Punkty w kryterium  

„Wbudowana w BIOS 

funkcjonalność 

bezpiecznego usuwania 

danych” – 15% 

Łączna ilość 

punktów 

1 

P.P.H.U. PIOMAR Sp. z o.o. 

ul. Michałowice 169 

49-314 Pisarzowice 

Oferta podlega odrzuceniu – pozostaje bez punktacji 

 (zaoferowano monitor bez wbudowanych głośników. Potwierdza to załączona do oferty karta katalogowa. Nie zaoferowano akcesoriów  

 producenta w tym zakresie czyli listwy głośnikowej. Wymaganie brzmiało „Wbudowane głośniki lub dedykowana przez producenta listwa  

 głośnikowa z wyjściem słuchawkowym” 

2 
GRUPA E Sp. z o.o. 

ul. Piwna 32, 43-100 Tychy 

Cena oferowana: 

159 850,80 PLN* 

 

Parametr oferowany: 

Komputer stacjonarny z systemem 

diagnostycznym z graficznym interfejsem 

dostępnym w BIOS lub menu boot 

posiadającym pełną funkcjonalność w 

przypadku sformatowania, uszkodzenia, 

braku dysku twardego, braku dostępu do 

internetu, sieci LAN oraz bez stosowania 

urządzeń zewnętrznych 

Parametr oferowany: 

Roczne zużycie energii komputera 

stacjonarnego wynosi: 
poniżej 90 KWh 

 

Parametr oferowany: 

Wykonawca deklaruje 

wbudowaną w BIOS 
funkcjonalność bezpiecznego 

usuwania danych: 
Możliwość odzyskania 

podsystemu BIOS komputera 

stacjonarnego w przypadku awarii 

 

 

 159 850,80 

 159 850,80  x 60 = 60,00 
15,00 10,00  15,00  100,00 

*Korekta polega na tym, że w formularzu PUNKTACJA, który został dołączony do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej cenę oferowaną podano w kwocie netto 

wynoszącej 129 960,00 zł zamiast ceny ofertowej brutto w wys. 159 850,80 zł.  
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