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„Dostawa skanerów dla IPN” 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 

Część 1 – dostawa skanera wielkoformatowego 

Numer  

oferty 

Nazwa i adres  

Wykonawcy 

Cena  

brutto  

(zł) 

Okres gwarancji  

i rękojmi  

(min. 12 - 

max. 48 miesięcy) 

Obszar skanowania – 

długość skanowanego 

dokumentu 

(długość skanowanego 

dokumentu powyżej 4 m) 

Grubość 

skanowanego obiektu 

(grubość 

skanowanego 

obiektu powyżej 2 

cm) 

1 

Digital-Center Sp. z o.o.  

ul. Krzemowa 1, 

62-002 Suchy Las  

109 962,00 48 TAK 

 

TAK 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 110 000,00 zł brutto. 

Część 2 – dostawa skanera mikrofiszowego 

Numer  

oferty 

Nazwa i adres  

Wykonawcy 

Cena  

brutto  

(zł) 

Okres gwarancji  

i rękojmi  

(min. 12 - 

max. 36 miesięcy) 

1 

Digital-Center Sp. z o.o.  

ul. Krzemowa 1, 

62-002 Suchy Las 

299 900,00 36 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 328 000,00 zł brutto. 
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Część 3 – dostawa skanera książkowego 

Numer  

oferty 

Nazwa i adres  

Wykonawcy 

Cena  

brutto  

(zł) 

Obszar skanowania 

(skaner z formatem 

skanowanych 

materiałów 

minimum 920x700 

mm) 

Tryb skanowania 

(wewnętrzny) 

(skaner z trybem 

skanowania 

minimum 96 bit 

kolor) 

 

 

 

Tryb zapisu 

plików 

(zewnętrzny) 

(skaner z trybem 

zapisu plików 

minimum 48-bit 

w kolor, 16-bit 

odcienie 

szarości, 1 bit 

tryb czarno-

biały) 

 

Rozdzielczości 

skanowania 

(skaner w którym 

zwiększenie 

rozdzielczości 

skanowania nie wymaga 

wykonania żadnej  

z czynności: manualna 

zmiana położenia 

głowicy skanującej, 

manualna wymiana 

obiektywu, manualna 

zmiana parametrów 

obiektywu, wykonanie 

kalibracji (ostrości, 

barw, geometrii) 

 

 

Tryb skanowania 

bez docisku szyby 

(skaner w którym 

w trybie 

skanowania bez 

docisku szyby 

szyba nie 

znajduje się  

w przestrzeni 

między głowicą 

skanera  

a skanowanym 

obiektem) 

 

 

 

 

Prędkość 

skanowania 

(skaner który 

skanuje cały 

format A1 w 

trybie 24 bit kolor 

i rozdzielczości 

600dpi poniżej 10 

sekund) 

1 

Digital-Center Sp. z o.o.  

ul. Krzemowa 1, 

62-002 Suchy Las  

373 000,00 TAK TAK 

 

TAK 

 

TAK 

 

TAK 

 

TAK 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 412 000,00 zł brutto 

Zamawiający informuje, że za pośrednictwem ePUAP-u, Wykonawca Jacek Zugaj przesłała do Zamawiającego plik, jako załącznik do pisma ogólnego, którego nie 

można było odszyfrować ( w programie do odszyfrowania ofert, po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych i plików występuje komunikat ”brak plików 

spełniających kryteria odszyfrowania”). Z przeprowadzonej analizy wynika, że oferta została przesłana innym formularzem niż „formularz do złożenia, zmiany lub 

wycofania oferty”. W systemie miniPortal oferta nie została odnotowana. Tak złożonego pliku nie sposób określić jako oferta, ponieważ Zamawiający nie ma możliwości 

zapoznania się z jej treścią. W związku z powyższym tak złożony plik nie może być przez Zamawiającego brany pod uwagę przy dalszej ocenie.  


