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'Wykonawcy,

którzy złoĘ|i oferty
w postępowaniu

DoĘczy postępowania na zadanie pod naałq; Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach

p$jektu pt, ,,Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętnoŚci

ńwęrsalne w Szkołach Podstawolvych w Gminie Solec nad Wisłą" rea|izowanego w ramach RPO
Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Środków

Europej skiego Funduszu Społecznego.

Działając na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z29.01.2004 r. - Prawo zarnowien publicznych
(Dz.lJ. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej w skrócie ,,p.z.p.", zamawiający informuje o wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu multimedialnego
w ramach projektu pt. ,,TJczniowie 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
wramach środków Europej skiego Funduszu Społec znę go .

i,1
:

l.lNajkorrystniejszą ofertę zlożył wykonawca AY Multimedia MaĘsz i Spółka, Sp. J.
ul. Głowackiego 717, 25-368 Kielce , w cenie: 48 960,2t zł brutto.

Wykonawca uzyskał w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

Cena- 60,00 pkt
Okres gwarancji i rękojmi- 20,00 pkt.
Skrócenie terminu wykonania zamówienia- 20,00 pkt
RŁzem 100,00 pkt.

UZASADNIENIE:
Wykonawca złożył ofertę, nie podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu

i wykonawca ten złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza wg lłyteriów oceny

bJęrt zawartychw SIWZ.

2. Ponadto z|ożono następującą ofertę niepodlegającą odrzuceniu:
SOFTRIX Grzegorzlaskowski ul, Traugutta6126-600 Radom, w cenie: 76 875,00 zł brutto

Wykonawca uzyskał w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

Cena- 38,21 pkt
Okres gwarancji i rękojmi- 20,00 pkt.
Skrócenie terminu wykonania zamówienia- 20,00 pkt
Razem 78,21pkt.

3..Wykonawcyo którzy zostali wykluczeni- Zalnawiający nie wykluczył z postępowania żadnego

rłykonawcy.
ł

4. Wykonawcy, których oferty zostaĘ odrzucone:

Zamawiający odrzucił w postępowaniu oferty Firm:

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2aU-2020



ńfii,{fiifi:§*, 9ązowl*f; uNAEuRGp§JsKAH

1). WEB-PROFI Maciej Kuźlik
Nie spełnia wymagń techniczny ch OP Z, poniewż :

4.,,lTablica interaktYrłma MyBoard Black 90" Ceramic posiada obszar rcboczy 195,5x105,20 cm
zamiast wymagnego w OPZ 190x110 cm.
5 do 12 Brak Podanych nazwy producenta, modęlu i specyfikacji - wymaganych w opZ.

Uzasadnienie Prawne: art, 89 ust.l pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.IJ z 2019
Poz.l843) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych *"*ńó* zamówienia.

2). KOBIS Paweł Wojtanowski
Nie spełnia wymagań techniczny ch OP Z, poniewaz :

10. Monitor interaktywny zaoferowany KOBIS KTC 65W21K-U 2.0 posiada kontrast I200:I
3".T1l't,*ł"aganego w OPZ 4000:1. W karcie katalogowej, brak informacji czy podanawartość
jest dla kontrastu statycznego, brak wartości również dla konirastu dynamic"n.go.

Uzasadnięnie prawne: art.89 usi.l pkt. 2 ustawy Prawo zamowieńpublicznych (tj. Dz.IJ z20I9
Poz.l&43)jej treśó nie odpowiada treści specyfikacji istotnych *u*nkó* zańowięnia.

3).SYNAPIA sp. zo.o.
Nie spełnja wymagan techniczny ch OP Z, poniewaz :

4. Tablica interaktyvma TRUBOARD R5-800E posiada obszar projekcyjny l56,7xl16,5 cm
zamiast wymaganego w OPZ 190x110 cm.
Ulu:ld:,.li: prly"9' art. 89 ust.l pkt. 2 ustawy Prawo zarnówięńpublicznych (tj. Dz.IJ z2019
PoŻ.1843) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych *u*nkó* zamówienia.

4).DREAMTEC sp. z o.o.
Nie spełnia wymagań techniczny ch OP Z, poniewaz :

Ofertę DREAMTEC należY odrzucić z powodu niezgodnoś ci poz,8, tj. nagłośnienia przenośnego,
kolumny mobilnej, portable player & Bluetooth
Wymagano urządzenie,_Ę9." m. in. będzie posiadało radio FM (pasmo UHF).
ZaProPonowanY sPrzęt IBIZA PORT1OVHT - BT zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępną nastronie producenta poó adresem:
https://www.lotronic.net/media/catalog/product/fiches/PoRTl OVHF-BT_F_fr.pdf wskazuje, że
urządzenie nie posiada rądia FM (pasmo UHF).

??:"^lxządzenie 
nie spełnia wymogów OPZ.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust.l pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.I] z 2019
Poz.l8(3)jej treśó nie odpowiada treści specyfikacji istotnych **uńo* zańówienia.

5. zamawiający nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.
6. zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie unieważnił postępowania.
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