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Wykonawcy,
którzy złożyli ofeńy
w postępowaniu

lNFoRMAcJA o oDRzUcENlU oFERT i UNlEWAzNlENlU PosTĘPoWANlA

Dotyczy postępowania na zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu muttimedialnego w ramach pĘektu 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.

ZamawiĄący podstawie art, 92 Óst.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz,1843
z poŻn. zm.) informuje ze w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli n/w Wykonawcy:

1. Lista wykonawców,którzy zlożyli ofeńy:

WEB-PROFIT Maciej Kuźlik 41-940 Piekary Śląskie ul. Spokojna 18, w cenie 60.762,00 zł brutto.
KOB|S Paweł Wojtanowski 33-170 Tuchów ul. Widok 16, w cenie 46.788,90 zł brutto.
Systemy Nauczania i Prezentacji lnteraktywnych SYNAP|A Sp. z o.o. 94-102 Łódż ul. Nowe Sady 2,
w cenie 49 231,00 zł brutto,
Dreamtec Sp z o,o. 50-224 Wrocław Plac Strzelecki20, w cenie 41 894,50 zł brutto.
SOFTR|X Grzegorz Laskowski ul, Traugutta 61 26-600 Radom, w cenie 76 875,oo zł brutto.
AV MULT|MED|A Małysz i Społka Jawna 25-368 Kielce ul. Głowackiego717, w cenie 48 960,12 ż
brutto.

2. lnformacja o odzuceniu ofeń.
Zamawiający informuje, że odrzucił ofeŃy,wszystkich WykonawcóW na podstawie ań. 89 ust 1 pkt 2
ustawy Pzp w związku z tym, lch treśó nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofeń:

1.WEB_PROFlT Maciej KuźIik
Oferta nie spełnia wymagań technicznych OPZ.
3. Kamera cyfrowa zaoferowana SONY HDR-CX240E posiada przetwornik obrazu cMos Exmor R@
o rozmiarze 115,8 zamiast wymaganego w OPZ minimum 1/6.
4..Tablica interaktywna MyBoard Black g0" Ceramic posiada obszar roboczy 195,5x105,20 cm zamiast
wymaganego w OPZ 190x110 cm. 

:

5 do 12 Brak podanych nazwy producenta, modelu i specyfikacji - wymaganych w oPZ.
Podstawa prawna: Art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843
zpóżn. zm.)

2.KOB!S Paweł Wojtanowski
Ofeńa nie spełnia wymagań technicznych OPZ
1 i 2 i 9. Sprzęt do odtwazania CD z głośnikami zaoferowany Eltra lnga CD70 brak informacji o liczbie
i ogólnie o pamięci stacji, w OPZ wymagana pamięó minimum dla 30 stacji.
3.:Kamera cyfrowa zaoferowana HC-VIB0 posiada przetwornik obrazu matrycę o rozmiarze 1/5,8 zamiast
wymaganego w OPZ minimum ,t/6.
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10, Monitor interaktywny_ zaoferowany KoBlS KTc 65W21K-U 2.o posiada kontrast 1200:1 zamiastwymaganego w OPZ 4000:1
Podstawa prawna: Art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowień publicznych (Dz]J. z 2019r. poz.l}43
zpożn. zm,)

3.SYNAP!A sp. z o.o.
Ofeńa nie spełnia wymagań technicznych OPZ
1 i 2 i 9. Sprzęt do odtwazania CD z głośnikami zaoferowany Eltra lnga CD70 brak informacji o liczbie
i ogólnie o pamięcistacji, w opz wymagana pamięc minimum oti so stacli
3. Kamera cyfrowa zaoferowana JVC GzR-445 BEU posiada przetworniń obrazu matrycę o rozmiarze 115,8
zamiast wymaganego w OPZ minimum 1/6,
4, Tablica interaktywna TRUBOARD RS-BOOE posiada obszar projekcyjny 156,7x116,5 cm zamiast
wymaganego w OPZ 'lgOx110 cm,
Podstawa prawna: Art. 89 ust 1 pkt
zpożn. zm,)

2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz,U. z 2019r, pozJ} 3

4.DREAMTEC sp. z o.o.
Ofeńa nie spełnia wymagań technicznych OPZ
3. Kamera cyfrowa zaoferowana SoNY HDR-CX240E posiada przetwornik obrazu CMoS Exmor R@o rozmiarze 115,8 zamiast wymaganego w OPZ minimu m 1t6.
Podstawa prawna: Art. 89 ust 1 'pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U, z 2019r. poz,1843
zpoźn. zm.)

5.SOFTR!X Grzegorz Laskowski
Ofeńa nie spełnia wymagań technicznych OPZ
3. Kamera cYfrowa zaoferowana SONY HDR-CX240E posiada przetwornik obrazu
o rozmiarze 115,8 zamiast wymaganego w OPZ minimum ilO.
Podstawa prawna: Art, 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z pożn. zm.)

6.AV Muttimedia Małysz ispółka sp.J.
Ofeńa nie spełnia wymagań technicznych OPZ
3. Kamera cyfrowa zaoferowana SoNY HDR-CX24oE posiada przetwornik obrazu CMos Exmor R@o rozmiarze 1l5,B zamiast wymaganego w OPZ minimum łlO.
10. Monitor interaktywny_zaoferowany oPToMA oP651Rke posiada kontrast statyczny 1200:1 zamiast
wymaganego w OPZ 4000:1

Podstawa prawna: Art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843
z póżn. zm-)

3.rUzasadnienie unieważnienia postępowania:
i:,
Uzasadnienie prawne
ZamawiającY informują iz postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawyPzP, którY stanowi iŻ ZamawiĄący uniewaznia postępowanie o udzielenie zamówienia, jezeli nie złozońóŹadnej ofertY niePodlegającej odrzuceniu_ albo nie wpłynął żaden wniosek o oópuszczenie do udziału
w PostęPowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, zzastrzeżeniem pkt 2 i 3;

Uzasadnienie faktyczne:
ZamawiającY odrzucił.wszystkie ofeńy w postępowaniu ze względu na ich niezgodność z opisem pzedmiotu
zamÓwienia, W zaistniałej faktycznej sytuacji uniewaznienr póstępowania jesiuzasadnione.

ZamawiĄący nie wykluczył żadnego wykonawcy z postępowania.
Zamawiający n ie usta n owił d yna m iczn ego syste m u' za ku pów.

CMOS Exmor R@

z 2019r. poz.1843
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