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Dotyczy postępowania na zadanie pod nazwq: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego
oraz sprzętu do zajęĆ z robotyki w ramąch projektu pt, ,,(Jczniowie z pqtencjałem - podnosimy
kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołąch Podstawowych w Gminie Solec natd
Wisłq" realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez
unię Europejskq w ramach środków Europejskiego Funduszu społecznego,

CzęŚĆ 3 - Dostawa sprzętu do'zajęć z robotyki w ramach projektu pt. ,,(Icxniowie z potencjałem -
podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w
Gminie Solec nad Wisłq' realizowanego w ramach kPO Województwa Mazowieckiego
wspóffinansowanego przez Unię Europejskq w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

" Działając na podstawie ar1.92 ust. 1ustawy z29.0L2O04 r. -Prawo zamówieńpublicznych
3,} zwanej dalej w skrócie ,,p.z.p.", zamawiający informuje o wyborze

igrtępo*uniu na zadanię pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego,
rjęć z robotyki w ramach projektu pt, ,,Uczniowie zpotencjałem

we i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w
realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego

Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

1. Najkorzvstnicjsza o1brtę złożył wykonawca PART-AD Artr_rr Dyrda Grzechynia 768.
3 4-220 Maków Podlralański :, w cenie: 6.977 .5a zł brutto.

Wykclnawca uzyskał w poszczególnych kr.vteriach oceny ofett:
Cena- 60"00 pkt
Skrclcenie terminu wykonania zamór.l,ienia- 20.00 pkt
W,vclłuzenie gwarancji i rękojmi - 20.00 pkt.
Razem 100,00 pkt,

LlZASADjvIElvIE
Il/ykonav'cct zlozyl ąfbrtę, nie podlega vykluczenit4 ofbrta tego wykclnalvcy nie podlegct odrzuceniu i
v'ykonulvca ten złozyl o.fbrtę, która została oceniona .jako najkorzystniejsza wg kryleriów oceny
ofbrt zawcu,lych v, SIWZ.

2. Ponadto złożono następujące ol'erty niepodlegające odrzuceniu:
13p Sp. z o.o. Międzyleska 2-1. 50-514 Wrocław , w cenie: 7 .951,95 zł brrrtto
Wykonawca uzyskał w poszczególnych kryteriach oceny ofbrt:

Wykonawcy,
którzy złożyli oferĘ
w postępowaniu

współfinansowanego przęz
Społecznego.

mtrltimedialnego o
- podrro
Gminie So1
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Cena- 52,65 pkt
Skrócenie terminu wykonania zamówienia- 20.00 pkt
Wydłuzenie gwarancji i rękojmi - 20,00 pkt.
Razem 92,65 pkt.

3. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni- Zamawiający nie wykluczył z postępowania zadnego
wykonawcy.

4. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone
Zamawtający odrzucił w postępowaniu olerlę Firmy: ONE PLEX Katarzyna Bending
ul. Kamierowska 11 a,83-250 Skarszewy

Uzasadnienie faktyczne :

Poz.2 Roboty do nauki programowania- zestaw
Wymagany był zestaw robotów do nauki programowania. Wymagana ,

min. 6. Oferent zaproponował 1 robota.
Nie zachowano zgodności z wymaganiami szczegółowego opisu SIWZ.
podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy.

Uzasadnienie prawne: art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień ptrblicznych (t.j.Dz.IJ z2019
poz,1843) jej tleść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunkór.ł, zamówienia.
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ilośó robotów w zestawie:

Stanowi to wystarczającą
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