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Wykonawcy,
którzy złożyli ofeńy
w postępowaniu

, lNFoRMAcJA o oDRzUcENtU oFERT i UNtEWAzNlENtU PosTĘPoWANtA

,Dotyczy postępowania na zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz
sprzętu do zajęć z robotyki w ramach projektu pt, ,,Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje
kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą" realizowanego
w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Część 2 -Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach pĘeffiu w ramach projeffiu pt. ,,Uczniowie z
potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach
Podstawowych w Gminie So/ec nad Wisłą" realizowanego w ramach RPO Województwa
Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego
Filnduszu Społecznego.

Zamawiający podstawie ań. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 poz.1843)
informuje w przedm iotowym postępowan i u oferty złożyli n/w Wykonawcy :

1.ł Lista wykonawców, którzy złożyli ofeńy, z informacją o wykluczeniu wykonawcy, odzuceniu
'ł ofeńy i liczbie uzyskanych punktów pnzez poszczególne ofeńy:

1. Centrum Projekcji Multimedialnych Sp z o.o. ul, Atlasowa 19,02-437 Warszawa
Cena: 75,697,68 zł
Skrócenie terminu wykonania: 30 dni
Okres gwarancji: 36 m-cy
Punkty:
Cena: 60,00
Skrócenie terminu wykonania:20, 00
Okres gwarancji:20,00
Razem:100,00

2, 13p Sp. z o.o. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław
Cena: 58,249,41zł
Skrócenie terminu wykonania: 30 dni
Okres gwarancji:36 m-cy
Punkty- ofeńa odrzucona

3. MPC Pawd Oleksiewicz uI. Podneczna 38,99-300 Kutno
Cena: 59.171,60 zł
Skrócenie terminu wykonania: 30 dni
Okres gwarancji:36 m-cy
Punkty- ofeńa odrzucona

4, lntegrated Professional Solutions Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa
Cena: 76.983,94 zł
Skrócenie terminu wykonania: 30 dni

l
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Okres gwarancji:36 m-cy
Punkty- oferta odrzucona

5. F.H.U. lNTERB;5 Mirosław Walenciak os. Jagielońskie 42 63_000 środa Wlkp.

Cena: 57.061,00 zł
Skrócenie terminu wykonania: 30 dni

Okres gwarancji:36 m-cy
Punkty- ofeńa odzucona

6. Dorota Bukalska Wilanka Sp. z o.o. ul. Lindleya 16,02_013 Warszawa

Cena: Ą9.840,25zl
Skrócenie terminu wykonania: 30 dni
Okres gwarancji:36 m-cy
Punkty_ oferta odrzucona

7. Kserkom Tomasz Zmanły,33_100 Tarnów ul. Romanowicza32
Cena: 46.084,00 zł
Skrócenie terminu wykonania: 30 dni
Okres gwarancji:36 m-cy
Punkty- ofeńa odrzucona

8. AV Multimedia Malysz i spółka sp.J.25-368 Kielce, ul. Głowackiego717

Cena: 50.816,10 zł
Skrócenie terminu wykonania: 30 dni
Okres gwarancji:36 m-cy
Punkty- oferta odrzucona

9.ALLTECHspółkaJawnaul.Spółdzielcza33,09407Płock
Cena: 49.891,19 zł
Skrócenie terminu wykonania: 30 dni

Okres gwarancji:36 m-cy
Punkty- ofeńa odrzucona

10.Biur.PolZbigniewSobień,26.600Radomul.{905Roku60
Cena: 61,387,85 zł
Skrócenie terminu wykonania: 30 dni

Okres gwarancji:36 m-cy
Punkty- oferta odrzucona

2.Uzasadnienie faktyczne i prawne odzucenia ofeń:

1) KSERKOM Tomasz ZmarzĘ
Ofeńę należy odrzució z powodu:
poz,1-12
Z treści formularza ofeńy jedno znaczniewynika, ze wykonawcy byli zobowiązani do okreŚlenia Producenta i

model (oraz ewentualnie szczegółową specyfikację, fs.li model nie wskazuje na Szcze.gołową specyfikację),

Nalezy podkreślić, ze te dane sianowią istotną trescionowiązaniawykonawcy do. realizacji przedmiotu

zamówienia, poniewai zikres świadczenia *ykon"*.y wynikający z umowy zgodnie z ań, 140 ust, 1 ustawy

Pzp musi byó tozsamy z jego zobowiązaniem zawańym w ofercie,

W wyniku analizy 
"f"ńy 

;ń;;; ii po".oferenta ustalono, że nie złożył on informacji odnoŚnie Producenta

oraz modelu orerowańto urząózenia- wypełnionego Szczegółowego formularza cenowo_

asońymentowego przygotowanego na pbJsta*ió załączńka 6c, wymaganego na podstawie punktq

1o.3.; slwz.
Niesprecyzowanie przedmiotu oferowanego świadczenia przesądza o wadliwoŚciww, ofeńY, Brak Podania

ww. danych nie tylko uniemozriwiazamańiąącemu.weryfikację ireścizłoźonych ofeń pod względem ich

zgodności z wymaganiami szczegółowego dpisu Slwz, ate piŻede wszystkim uniemozliwia identYfikację
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zaoferowanego produktu, co stanowi jednoznaczny i nieusuwalny w żadnym trybie dopuszczonym ustawą
PZP brakoferty iwystarczającą podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy.

podstawa prawna: Ań. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz U z2019 po z1843)

zi,wll_łtlxł Sp. z o.o.
Poz.7 Głośniki do tablic interaktywnych
Z treści formularza ofeńy jednoznacznie wynika, że wykonawcy byli zobowiązani do określenia producenta i

model (oraz ewentualnie szczegółową specyfikację, jeśli model nie wskazuje na szczegółową specyfikację).
Należy podkreślió, źe te dane stanowią istotną treść zobowiąaniawykonawcy do realizacji przedmiotu
zamówienia, ponieważ zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy zgodnie zart, 140 ust. 1 ustawy
Pzp musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
W wyniku analizy oferty złożonejpzez Oferenta ustalono, źe zaproponował on zestaw głośnikowy Esprit
Sound.
,ZamawiĄący zgodnie z ań. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp samodzielnie poprawił ofertę wynikającą z
nibdokładności oferenta i ustalił, że:
- takie głośniki są produkowane pruez producenta 2x3
_ jedynymi głośnikami tego producenta dedykowanymi do tablic interaktywnych są Esprit Sound ZGES1,
Uządzenie spełnia wymagania OPZ.

poz. 10 Monitor interaktywny
Wymagano uządzenie, które m. in. będzie posiadało:
- Kontrast statyczny: min. 4.000:1
- Wejścia/ wyjścia: m. in. DisplayPoń
Zaproponowany spzęt Optoma OP651RKe zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępną na stronie
producenta pod adresem: https://www.optoma.pl/product-details/op65,1rke#specifications wskazuje, że
urządzenie:
- posiada kontrast statyczny wynoszący 1.2000:1
- nie posiada wejścia/ wyjścia DisplayPoń
Zatem uządzenie nie spełnia wyrnogow OPZ.

Podstawa prawna: Art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t,j. Dz U z2019 po z1843),

3i AllTech Sp. j. Zdzisław Pająk, Ańur Pająk
OJertę należy odrzucić z powodu:
poz. 4 Tablica interaktywna
Wymagano urządzenie, które m. in. będzie posiadało szerokość powierzchni projekcyjnej: min, 190 cm,
Zaproponowany sprzęt Newline TruBoard R5-900E zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępną na stronie
prod ucenta pod ad resem : https;//newl ine-interactive. com/wp-
contenVuploadsl1}19l}1/Flyer_Newline_TRUBOARD,pdf wskazuje, że urządzenie posiada szerokość
powierzchni projekcyjnej wynoszącą 1 88 cm.
Zalem urządzenie nie spełnia wymogów OPZ.

'::

Podstawa prawna: Ań. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (t.j. Dz |J z2019 po z1843).

4) AV Multimedia Małysz i Spółka Sp.J.
Qfeńę należy odzució z powodu:
póz. 10 Monitor interaktywny
Wymagano urządzenie, które m. in. będzie posiadaNo:
- Kontrast statyczny: min, 4.000:1
- Wejścia/ wyjścia: m. in. DisplayPoń
Zaproponowany spzęt Optoma OP651RKe zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępną na stronie
producenta pod adresem: https:/iwww.optoma.pl/product-details/op651rke#specifications wskazuje, że
urządzenie:
- posiada kontrast statyczny wynoszący 1.2000:1
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- nie posiada wejścia/ wyjścia DisplayPoń .
Zii"ń-ri{arenie nie si6łnia wymogow OPZ,

Poz. 11 Aparat fotograflczny z obiektyw9T _^_,_,^,^.
Wń"g"ńo urządzńie, rtłe m, in, będzie posiadało:

- Wielkośc obrazu tw pir<ŚÓlacn) dh f|ńów: min, 3840 x 2160

- Format zapisywanych plików:. m,_L M|4 
_

- ir"gó Ór.XtŃ autofocusa: pola AF min, 50

;55i3i"i:rrr§.;ijł *,^o* os.!o.o_z99!nie ze specyfikacją techniczną dostępłą na stronie producenta

pod adresem: nttps:łffi.;,i;..ilń:pilp..Jńoigitai-cam'ei"Śi.iri.o-n.lmerliigsóo+tech-sPecs 
wskazuje,

że urządzenie".
- oosiada wielkośó obrazu (w pikselach) dla filmów 1920 x 1080

- ni" on.ługuje formatu plików MP1. 
.

- ińSC pun[tdw autofocusa wynosi 11

- Ekran LCD o wielkości3"

podstawa prawna:Ań. 89 ust 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz |J z2019 Po z1843) 
';

5l F.H.U. INTERB|S Mirosław Walenciak
Ot"rtę należy odrzució z powodu:

poz. 10 Monitor interaktywny . .^ ^^^iaalatn,
iiv*"Ó"ńo uządzenie, któie m,.in, będzie posiadało:

- (ontńst statycŻny: min, 4,000:1

,s?lrr11"{lii,i#jł"'dil:i§Bt*lKe zgodnie ze specyfikacją techniczna {osteona 
na stronie

producenta poo aoóem: lrttps:/lwww 
"p;d;l/;ióouct]a"tiirslóóstrxe*sPeóiflcations 

wskazuje' Że

urządzenie:
- oo!'i"a" kontrast statyczny wynoszą9y ,1,2000:1

- Ii" ńri"o" wejścia/ wyjścia DisplayPoń
Z"ióń ,rąOr"ni" nió s|Ółnia wymogów OPZ,

podstawa prawna: Ań. 89 ust 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz |) z2O19Po z1843)' i

6) {3p Sp. z o.o.

ęff.x#łJiljli"j3llJ-,;lł" r1,l;_b^*..ie posiadało wysokośó powiezchni interaktywnej: min' 110 cm'

Zaproponowany sprzęt myBoard,Blac1 soć"o"o,ie ze śpecyfikacją techniczną dostępną na stronie

producenta poo aoie-s=eń:'ńttps:llmyn""ii.pli,ł"*e-ńorixtvit"uii"'"],int"r"ktywne/tablice-interaktYwne-
myboard-blacru*speń wskizuje, z" uriąlŻ.iie ÓJsiaoa ńvŚÓ*osc Powiezchni interaktYwnej WYnoSzącą

103,9 cm.
iitĆ^-ińąazenie nie spełnia wymogów OPZ,

Poz.l2Uchwyt do monitora interaktywnego wraz z montażem 
l określenia producenl

Z treści formularza ofeńy jednoznacrnieiiy:n,,1", 1" yy.Ę9n"*.y bYli zo.bowiązani do określenia Producenta:-i

model 1oraz ewenińńió śzczegółowa.nólvlirJ"iąlólrlry,q"1 ń,e wst<azuje na szczegółową specyfikację),

Zaproponowano sprzęt, którego im995el,#jó.ić,ńt Ęańler, a model spzętu to UZR 63C,

Zamawiający nie znajduje.tego .poętu, n]"li-.i * .t"ni" oxrebńc Parametrow s,rzętu' zatem nie moŻe

sprawdzió, 
"rv 

.pLł ,rj"łniJ,ińi,ilne wymagania zapisane w OPZ, 
,

podstawa prawna: Ań. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień PublicznYch (t.j. Dz U z2019 Po z1843)

7t Mpc paweł oleksiewicz
Ot"rtę należy odzucić z powodu:
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poz.1-12
Z treŚci formulaza oferty jednoznacznie wynika, ze wykonawcy byli zobowiązani do określenia producenta,
modelu oraz kodu/ specyfikacji.
Nalezy podkreślić, ze te dane stanowią istotną treść zobowiązania wykonawcy do realizacji przedmiotu
zamÓwienia, poniewaz zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy zgodnie z art, ląo ust, ,1 ustawy
Pzp musi byc tozsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
W wyniku analizy oterty złożonej przez Oferenta ustalono, źe nie złożył on informacji odnośnie producenta
oraz modelu oferowanego urządzenia-wypełnionego Szczegółowego formutaza cenowo-
aqońYmentowego przygotowanego na podstawie załącznika 6c, wymaganego na podstawie punktu
't0.3.a SlWZ.
Niesprecyzowanie przedmiotu oferowanego świadczenia przesądza o wadliwościww. oferty. Brak
pddania ww. danych nie tylko uniemozliwiaZamawiającemu weryfikację treści złożonych ofert pod względem
ich zgodnoŚci z wymaganiami szczegółowego opisu SlWZ, ale przede wszystkim uniómozliwia identyfikicję
zaoferowanego produktu, co stanowijednoznaczny i nieusuwalny w zadnym trybie dopuszczonym uŚtawą'pzp brak ofeńy iwystarczającą podstawę do odrzucenia ofeńy wykonawóy.

Podstawa prawna:Art.89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawozamówień publicznych (t,j. Dz Uz2019 poz1843)

8) Biur-POL Zbigniew Sobień
Ofeńę nalezy odrzucic z powodu:
Poz. 12 Uchwyt do monitora interaktywnego wraz z montażem
WYmagano urządzenie, ktore m. in. będzie posiadało rozmiar uchwytu umozliwiający montaz monitora
zaproponowanego w poz. 10
ZaProponowany sprzęt KraftMann VM-B0l-LT zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępną na stronie
dystrybutora pod adresem: http://www.akcesoriamuzyczne.pl/uńiwerŚalny-uchwyt-uchylny-x-oo_ooxquotx-x-
60kg-x-vm-801-1t-p-4823,htmlwskazuje, że uuądzenie posiada rozmiar uchwytu umoŹliwialący moniaz
mlonitora max. 60". Tymczasem w poz. 10 został zaproponowany monitor 65''
Zatem uządzenie nie spełnia wymogów OPZ,

Podstawa prawna: Ań. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowień publicznych (t.j. Dz U z2019 po z1843).

9) |NTEGRATED PROFESSIONAL SOLUT|ONS Sp. z o.o.
Ofeńę nalezy odrzucić z powodu:
poz" 1,2, 9 OdtwarzaczCD z głośnikami
wymagano urządzenie, które m" in. będzie posiadało wyjście słuchawkowe
ZaProPonowany sprzęt Panasonic PM250EC-S zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępną na stronie
Producenta Pod adresem: https://www.panasonic.com/pl/consumer/audio-i-video/wieza75t-pńzsoec.html
wskazuje, że uządzenie nie posiada wyjścia słuchawkowego,
Zdlem uządzenie nie spełnia wlmogów OPZ.

poz. 4 Tablica interaktywna
Z treŚci formularza oferty jbdnoznaóznie wynika, że wykonawcy byli zobowiązani do określen ia, czy zostanądołączone: ] '

- kabel HDMl (nalezało rowniez podać długość tego kabla)
- elementy do montaźu tablicy
- oprogramowanie (nalezało rownież wskazać nazwę oprogramowania
NalezY Podkreślić, ze te dane stanowią istotną treść zobowiązaniawykonawcy do realizacji przedmiotu
zamÓwienia, poniewaz zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy Źgodnie z art. ląo ust, 1 ustawy
Pzp musi być tozsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
W wyniku analizy oferty złożonej przez Oferenta ustalono, że nie złożył on ww. informacji.
ZamawiĄący zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp samodzielnie poprawił ofeńę wyńit<a.lącą z
niedokładności oferenta i ustalił, ze:
. elementy do montazu tablicy
- oprogramowanie Avtek lnteractive Suite
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jest standardowym wyposazeniem oferowanejtablicy Avtec TT-Board 90 pro, której szczegółowa
specyfikacja znajduje się pod linkiem producenta: https://www.vidis.pl/productJ446itavtekłt-board-90-
pro.html i potraktował, ze te elementy zostaną dostarczone.
Natomiast Oferent nie złożył zobowiązania do dostarczenia kabla HDMl, nie podał równiez jego długości, W
Przedmiotowejsprawie Zamawiający nie posiada wiedzy na temat sposobu poprawienia sŃiłozon-ycn
błędów, a nawet gdyby taką wiedzę posiadał, to wprowadzenie brakujących danych byłoby równoziaczne z
wytworzeniem nowej treści ofeńy, co nie jest dopuszczalne.
W związku z powyższym należy stwierdzić, ze treść ofeńy ww. Wykonawcy nie odpowiada treści slWZ.
Zgodnie z nakazem zawańym w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiaj{cy jest zobowiązany do
odrzucenia ofeńy.

Poz. 12 Uchwyt do monitora interaktywnego wraz z montazem
Wymagano urządzenie, które m. in. będzie posiadało: ,l

- Rozmiar uchwytu umozliwiający montaz monitora zaproponowanego w poz. 1o
- Mozliwość pochylenia +1- 15"
Zaproponowany sprzęt Edbak PWB1 zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępną na stronie producenta
pod adresem: https://edbakproav.com/produkty/pwb1 wskazuje , że urządzenie..
- Posiada rozmiar uchwytu umozliwiający montaz monitora max. 60". Tymczasem w poz, 10 został
zaproponowany monitor 65"
- nie posiada moźliwości pochylenia +l- 15'
Zatem urządzenie nie spełnia wymogów OPZ,

Podstawa prawna:Ań.89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawozamówień publicznych (t.j. Dz lJz2019 pozlB43)

3. Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Zamawiający informuje, iz postępowanie podlega uniewaznieniu na podstawie ań. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy
PzP, ktÓry stanowi iż Zamawiający uniewaznia postępowanie o udzielenie zamówienia, jezeli cenó
najkorzystniejszej ofeńy lub ofeńa z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
PrzeznaczYc na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający moze zwiększyć tę kwoię do ceny
naj kozystn iejszej oferty.
Uzasadnien ie faktyczne:
ZamawiĄący zamierzał pżeznaczyc na sfinansowanie zamówienia kwotę: 59.594,00 zł.
W pzedmiotowym postępowaniu cena ofeńy z najniższą ceną, tj. 75.6gi,68 zł zł, przewyzsza kwotę, którą
Zamawialący zamie.zał przeznaczyó na sfinansowanie zamówienia. ZamawiĄący nie może zwięks)ye tej
kwoty.
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