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Wykonawcyo
którzy złoĘli oferty
w postępowaniu

Dolyczy poslępowania na zadanie pod nazwq: Dostawa ,sprzętlł komputerov)ego, multimedialnegrl
oraz sprzętu do zajęć z robotyki w ram.ach proiekttt pt. ,.Licznioylie z potencjałem - podnosimy
kompetencie kluczowe i ttmiejętności uniwersalne v; Szkołach Podstav,owych w Gminie Solec nad
Wisłq" realizov,anego ,1, ramach RPO Wo.iev,ództll,a ]vlazov,ieckiego v,,spółJinanso\uanego przez
L,nię Europejską w ramach środków Eu"opeiskiego Fundttszlt Spolecznego.

CzęŚĆ ,1 - Dostawa splzętu konrputerowego 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
współfinansowallego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

Działając na podstawie art.92 ust, 1 ustawy z29.01.2004 r. - Praw,o zamówień publicznych
(Dz. U. z2019 r, poz. 1843), zwanej dalej w skrócie ,,p.z,p.". zamawiający inlbrmuje o wyborze
najkorzystniejszej ofefiy w postępowaniu 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 środkow Europejskiego Funduszu
Społecznego- dla części 1.

1. Najkorzystniejszą o1'ertę złożył rł,ykonawca ALI,TECH społka Jawna ul. Spółdzielcza 33"
09-407 Płock:, w cenie: 105 278.16 zł brutto"

Wykonaw-ca uzyskał w poszczególnyclr kryteriaclr oceny ofbrt:
Cena- 60,00 pkt
Skrócerrie tenninu wykonania zamówienia- 20.00 pkt
Wydłuzenie gwarancji i rękojmi - 20.00 pkt.
Razem 100.00 pkt.

L]ZASADN|IENIE

Ękonav,c'a złozył o.fertę, nie podlega wykluczeniu, ofbrla tego wykonav,cy nie podlega odrzuceniu i
y'ykonau-ca ten złozyl o.fbrtę, która zostąla oceniona jako naikorzystnie.jsza ylg kryteriólł oceny
o.fbrt zawal"lych w SIWZ.

2. Ponadto złożono rrastępujące ol'erty niepodlegające odrzuceniu:
CEZAR Cez,aty Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o, 26-600 Radom ul. Wolność 8 lok. 4 , w cenie:
I24.752.75 zł brutto
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Wykonawca uzyskał w poszczególnych kryteriach oceny ofert:
Cena- 50,63 pkt
Skrócenie terminu wykonania zamówienia- 20,00 pkt
Wydłuzenie gwarancji i rękojmi - 20,00 pkt.
Razem 90,63 pkt.

3. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni- Zamawiający nie rł.ykluczył z postępow-ania zadnego
wykonawcy.

4" Wykonawcy, których of-erty zostały odrzucone
Zamawiający odrzucił w postępowaniu oferty Firm:

1) AV Multimedia Małysz i spółka sp.J. 25-368 Kielce, ul. Glowackiego 7/7, w cenic
l27 175,48 zł brutto

U zasadni enie l'akt]lczne :

Of'ertę została odrzucona z powodu:
poz,1, 5 Laptop z oprogramowaniem biurowym
l, Z treści formularza o1'erty jednoznacznie wynika, ze wykonawcy byli zobowtązani do określenia
producenta, modelu oraz alternatywnie bądz kodu produktu" bądż szczegołowej specytikacji.
W wyniku analizy oferty złożonej przez Ofererrta ustalono, że nie określił on ani kodu produktu, ani
szczegółowej specylikacji sprzętu, Przesłane dane szczątkowe specyfikacji (procesor, ilość pamięci
RAM) nie w-skazuj ą na żaden konkretny sprzęt. Zamawiający nadal nie wie jakiego rodzaju dysk
będzie znajdował się w laptopie, ani jaka będzie pojemność tego dysku.
ż. Poza tym Wykonawcy byli zobowiązani do podania dokładnei naz\\y systemu operacyjnego
zainstalowanego na proponowanym ptzęz siebie laptopie.
W wyniku analtzy oferty zŁożonej przęz Oferenta ustalono, ze .jako opl,oglamowanie wskazano
..Windows 10 wtrybie S". Istnieje sześć podstawowych edycli systetnu Windows 10: Windows 10
Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise" Windows 10 Edrrcation. Windows 10 Mobile i
Windows 10 Mobile Enterprise. Kazdy ztych systemów moze pracować w trybie S.
3. Poza tym Wykonawcy byli zobowiązani do podania dokładnej nazry oplogramowania
biurowego zainstalowanego na proponowanym przęz siebie laptopie.
W wyniku analtzy oferty złożonej ptzez Of-erenta ustalono, ze jako oprogramowanie wskazano
..o11rce edu". Nadal nie wiadomo kto jest producentem oprogramowania/ jakiego rodzajrr jest to
oprogramowanie: Microsotł. OpenOffice, LibreOfice, Nadal nie wiadomo jaka jest wersja
zaproponowane8o oprogramowania.
Niesprecyzowanie przedmiotu oferorvanego świadczenia przesądza o wadliwości ww. oferty. Brak
podania ww. danych nie tylko uniemozlirvla Zamaslliającemu weryfikację treści złozonych otbrt
pod względem ich zgodności z wymaganiami szczegółowego opisu SIWZ, ale przede wszystkin.
uniemozliwia identyfikację zaofbro\Ą,anego produktu. co stanor,vi jednoznaczny i nieusuwalny w
żadnym trybie dopuszczonym ustawą PZP brak oferly i w.l,starczającą podstawę do odrzucenia
of-erty wykonawcy.

p oz. 2 U r ządzente wielof unkcyj ne laserowe kolorowe
Wymagano utządzenle, które będzie urządzeniem wielo1lrnkcyjnym z ttrnkcjami drukowania,
skanowania, kopiowania o parametrach m. in.:
- rozdzielczość skanowania: min. 1200 x 600
- szybkość kopiowania: min. 16 str./ min
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Zaproponowany sprzęt Lęxmark C3224dw (40N9100) zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępną
na stronie producenta pod adresem: https://www.lexmark.com/pljliprinter/14385/Lexmark-
C3żż4dw wskazuje, że urządzenie jest drukarką a nie urządzeniem wielofunkcyjnym, zatęm nle
posiada funkcii skanowania i kopiowania.
Zatemurządzenie nie spełnia wymogów OPZ.

poz,4,6 Czytnik e-book
Wymagano wządzenl,e. które m. in, będzie posiadało:
- pamięć RAM: min, 512 MB
, język: min. polski
- obsługiwane tbrmaty plików,: m. in. RTF
Ziiproponowan,y sprzęt Amazon Kindle Paperwhite 4 8GB IPX8 zgodnie ze specl,tikacją techniczną
dostępną na stronach dystrybutorów, np. https://techsat24.pl/amazon-kindle-paperwhite-4-8gb-
cz,arny-bez-reklarn albo np. https://wrł,w,.skynet.pl/kindle-paperwhite-4-2018-8gb-ipx8-wi_fi-black-
c zamy- wersj a-b ez -rekl am. html wskaz uj e, że ur ządzenie :

- rrie obsługuje języka polskiego
- nie obsługuje 1brmatu RTF ,

7alęm urządzenie nie spełnia wymogow OPZ.

poz.7 Laptop z oproglamowanięm biurowym
Z, treści fbrmularza ofbrty jednoznacznie wyrrika. ze wykonarvcy byli zobowiązalri clo określęnia
dokładnei nazwy oprogramorvania biurowego zainstalowanego na proponowanym ptzęz siebie
laptopie.
W wlniku analizy oferty złożonej przęz Otbrenta ustalono. ze jako oprogramowanie wskazano
..of}'ice edu". Nadal nie wiadomo kto jest producentem oprogramowaniai jakiego rodzaju jest to
oprogramowanie: Microsofi. OpenOffice, LibreOtfice. Nadal nie wiadomo jaka jest wersja
zaproponowanego opro gramowania.
Niesprecvzclwanie przedmiotu of-erowanego świadczenia przesądza o wadliwości ww. ofbrty. Brak
podarria r,r,łv. danych nie tylko urriemozliwia Zamawiającemu weryfikację Ireści zŁożonych ot-ert
pod względern ich zgodrrości z wymaganiami szczegółowego opisu SIWZ, ale przede wszystkim
utriemozliwia identyfikac_ję zaoferowanego produktu, co stanowi .jednoznaczLrv i nięusuwalny w
zadnynr trybie dopuszczonym ustawą PZP brak of'erty i wystarczającą podstawę do odrzucenia
ol-erty r,vykonawcy.

poz. 8 l,aptop z oprogramowaniem biurow_vm
Z tręści 1brnrularza of'erty jednoznacznie wynika. ze wykonawcy byli zobowtązani do określenia
dokłaclnej nazwy oprogramowania biurowego zainstalowanego na proponowanym przez siebie
Iaplopie.
S/ rłTniku analizy ofbrty złożonej pTzęz Oferenta ustalono, ze jako oprogramowanie wskazano
..oll]ce edu". Nadal nie wiadomo kto jest producentem oprogramowarria/ jakiego rodzaju jest to
oprogramowanie: Microsoft. OpenOffice. LibreOfTice. Nadal nie wiadomo jaka jest wersja
zaproponowane go opro gramorł,ania.
Niesprecyzowanie przedmiotr-r oferowanego świadczenia przesądza o waclliwości ww. ofbrly. Brak
podania r,r,w. danych nie tylko uniemozliwla Zamawiającemu weryfikację tresci złożonych o1-er1
pod względem ich zgodności z wymaganiami szczęrółowego opisu SIWZ. ale przede wszystkim
uniemozlirł'ia identylikację zaofbrowanego produktu. co stanowi jednoznaczny i nieusuwalny rł,
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żadnym trybie dopuszczonym ustawą PZP
oferty wykonawcy.
Oferta zostńńy odrzucona równiez z tego

brak oferty i wystarczającą podstawę do odrzucęnia

powodu, że wymagano urządzenie, które m. in. będzie
posiadało:
- Wydajność obliczeniowa karly graficznej: w teście Average G3D Mark wg. wyników kart z
załącznikawynik co najmniej 6.900 punktów
- dysk SSD min. 480 GB SSD
Zaproponowany splzęt ASUS TUF Gaming FX5O5DY w specyfikacji Oferenta wskazuje, ze
urządzente posiada:
- wydajność obliczeniowa karty graficznej: w teście Average G3D Mark wg. wyników kart z
załączntka wynik wynoszący 3,454 punktów
- dysk SSD o po.jen-rności 256 GB SSD
Zatęm urządzenie nie spełnia wymogów OPZ.

p oz. 9 U tządzente wi elof unkcyj ne laserowe kolorowe
Wymagano urządzente, które będzie urządzeniem wielo1unkcyjnym z funkcjami drrrkowania"
skanowania. kopiowania o parametrach m. in.:
- rozdzielczość skanowania: min. 2400 x 600
- szybkość kopiowania: min. 31 str.i min
Zaproponowany sprzęt Lexmark C32ż4dw (40N9100) zgodnie ze specylikacją techniczną dostępną
na stronie producenta pod adresem: https://www.lexmark.com/pl_pl/printer/14385/Lexmark-
C3224dln, wskazuje, że urządzenie jest drukarką a nie urządzeniem wielofunkc},jnym, zatem nie
posiada funkcji skanowania i kopiowania.
Zatęm urządzenie nie spełnia wymogów OPZ.

poz. 10 Listwa zastląąca
Wymagano urządzente, które m. in. będzie posiadało:
- ilość gnlazd USB: min.2
- długość kabla: min. 1,4 m
Zaproponowany sprzęt Vivanco 7l01l zgodnie ze specyfikacją teclrniczną dostępną na stronaclr
dystrybutorów, np. https://mediamarkt.pl/komputery-i-tablety/ptzedluzacz-vivanco-7101 1-6-
gntazd-z-wylacznikiem-bialy lub https://www.eulo.com.pllprzedluzacze-sieciowe/vivanco-
7 1 0I l.bhtml wskazuj e, że urządzenie:
- nie posiada gniazd USB
- posiada długość kabla wynoszącą 1 m.
Zatemurządzente nie spełnia wymogów OPZ.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.i. Dz. U z2019
poz.1843) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków. zarnówienia.

2) Biur-Pol Zbigniew Sobień, 26-600 Radom ul . 1905 Roku 60, w cenie 133 323,00 zł brutto.

uzasadni enie fakt)rczne :

Ot-erlę została odrzucona z powodu:
poz. 3 Elektroniczny nośnik panrięci (pendrive)
Wymagano urządzenie, które m. in. będzie posiadało prędkość odczytl-t clanych min. 110 MB/ s.
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Zaproponowany sprzęt Goodram CL!CK 64GB zgodnie ze specytikacją techniczną dostępną na
stronie producenta pod adresem: https://www.goodram.com/produkty/usb-3-0-ucl3/ wskazuje,
że urządzetie posiada prędkość odczytu danych wynoszącą 60 MB/ s.

Zatemurządzenle nie spełnia wymogów OPZ.

poz. 7,8 l,aptop z oplogramowaniem biurowym
Z treści 1brmularza oferly jednoznacznie wynika, ze w}rkonawcy byli zobowiązani do określenia
producenta. modelu oraz alternatywnie bądź kodu produktu (o ile kod produktu wskazuje na
szcze gółową specl,fikaci ę). bądź szcze gółowej specyfi kacj i.

, W rłyniku analizy ot'ert1, złożonej przez Oferenta ustalono, ze podał on producenta: Lenovo. nie
podał modelu. kod produktrr 81I,KOOB7PB.
I)o podarrego koclu przypisarr1, jest model: Ganling L340-15. którv zgodnie ze specl,fikacją
techniczną dostępną lla stronie producenta pod adresem:
https://www,lenovo.com lpllpllIaptops/ideapad/l-series/IdeaPad-L340- i 5IRH-
Gaming/p/88lPl3O116l wskazuje, ze urządzenie jest o1browane z rożną wielkością pamięci

identi,czny kod urządzenia 81LKOOB7PB. d\aurządzenia. które w pozycji
M i min. 256 GB SSD, a w poz.8 powinna mieć: min. 16GB

GB SSD. W drugim przypadku Oferent określił, ze oferuje 480 GB SSD.
Pozo e parametly są nieznane.
Niesprecyzowanie przedmiotu oferowanego świadczenia przesądza o wadliwości ww. oferty.
Brak podania ww. danych nie tylko uniemoźliwiaZamawiającemu weryfikację treści złożonych
ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami szczegółowego opisu SIWZ, ale ptzede
wszystkim uniemozliwia identyfikację zaoferowanego produktu, co stanowi jednoznaczny i
nieusuwalny w zadnym trybie dopuszczonym ustawą PZP brak oferty i wystarczającą podstawę
do odrzucenia oferty wykonawcy.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamowięn publicznych (tj.Dz.IJ z
2019 poz.I8a3) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3) Elmar Anna Karnas ul. 3go Maja 1/3, 36-030 Błażowa, w cenie 173 636,87 zł brutto.
uzasadnieni e fak§rczne :

Ofertę zostŃaodrzucona z powodu:

poz.I,5 Laptop z oprogtamowaniem biurowym
Z treśęi formularza oferty jednoznacznie wynika, że wykonawcy byli zobowiązani do
określenia producenta, modelu oraz altematyrłmie bądź kodu produktu (o ile kod produktu
wskazuj e na szczęgołową specyfi kacj ę), bądź szczegółowej specyfi kacj i.
V/ wyniku analizy oferty złożonej ptzez Oferenta ustalono, że podŃ on producenta: DELL,
model Vostro i kod produktu 0858. Tylko, ze Dell nię oztlacza swoich produktów kodem 4-
znakowym, a l7-znakowym, zatem podany kod nie wskazuje na jakikolwiek sprzęt z
kategorii Dell Vostro. Szczątkowe dane, jak procesor i dysk nie stanowią pełnej
specyfikacji. Co więcej firma Dell dla modelu Vostro produkuje jedynie notebooki o
przekątnej 13- i 14" co można j ednoznacznie stwierdzić na stronie producenta pod adresem:
https:i/www.deli.com/en-my/shop/laptops-and-netbooks/sf/vostro-1aptops, gdzie
Zamawiający określił rozniar wlświetlacza na min, l5,6". Zatetn zaden notebook z serii
Dell Vostro nie spełnia tego warunktl.

RAM
Nawet
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Zatemutządzente nie spełnia wymogow OPZ.

p o z. 9 |J r ządzente wielofunkcyj ne laserowę kolorowe
Wymagano urządzente, które m. in. będzie posiadało rozdzie7czość skanowania min.
1200x600.
Zaproponowany sprzęt Lexmark MC2640adwe (o numerze katalogowym 42CC590)
zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępną na stronie producenta pod adresem:
https://www.lexmark.com/pljl/printerll}48)/Lexmark-MC2640adwe wskazuje, żę
ur ządzente po s i ada r o zdzie7czość skano wani a 6 0 0x6 0 0.
Zatemurządzenie nie spełnia wymogow OPZ.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.IJ z
2019 poz.l843) jej treśc nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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