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Solec Nad Wisłą dnia,25.05.2O20r.
,,zP iRG.27 1,2. 1 1 .2020

CENTRUM USŁUG WSPÓUłYCn
GMINYsOLĘc NABWlsŁĄ

ul, Rynek 127 -320 Solec nad Vlisłą
NlP 5090067498, REGON 365791 409

Wykonawcy,
którzy złożyli ofeńy
w postępowaniu

,, poNoWNA INFoRMAcJA o oDRzUcENlu oFERT i uruleweżNlENtu
POSTĘPOWANlA

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

Część 2 -Dostawa spzętu multimediatnego w ramach projefuu w ramach projektu pt, ,,IJczniowie z
potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach
Podstawowych w Gminie §olec nad Wisłą' realizowanego w ramach RPO Województwa
Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Zamawialący podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 poz.1843)
informuje w pnedmiotowym postępowaniu oferty złożyli nlw Wykonawcy:

,1§ 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
Skrocenie terminu wykonania: 30 dni
Okres gwarancji: 36 m-cy
Punkty:
Cena: 48,70
Skrócenie terminu wykonania:20, 00
Okres gwarancji:20,00
Razem:88,70

2. 13p Sp. z o.o. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław
,,CEna: 58.249,41zł
iSkrócenie terminu wykonania: 30 dni
Okres gwarancji:36 m-cy
Punkty- oferta odzucona

3: MPC Paweł OleRsiewicz ul. Podrzeczna 38,99-300 Kutno
Cena: 59.171,60zł
Skrócenie terminu wykonania: 30 dni
Okres gwarancji:36 m-cy
Punkty- ofeńa odrzucona

4. lntegrated Professional Solutions §p. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 98, 00_807 Warszawa

Ł
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Cena: 76,983,94 zł
Skrócenie terminu wykonania: 30 dni
Okres gwarancji:36 m-cy
Punkty_ ofeńa odrzucona

5. F.H.U. |NTERBIS Mirosław Walenciak Os. Jagielońskie 42 63_000 środa Wlk
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 {6, 02_0{3 Warczawa
Cena: 49.840,25 zł
Skrócenie terminu wykonania: 30 dni
Okres gwarancji:36 m-cy
Punkty- ofeńa odrzucona

7. Kserkom Tomasz Zmarźy,33-l00 Tarnów ul, Romanow|cza32
Cena: 46.084,00 zł
Skrócenie terminu wykonania: 30 d4i
Okres gwarancji:36 m-cy
Punkty- ofeńa odrzucona

8. AV Multimedia Małysz i spółka sp.J. 25-368 Kielce, ul. Głowack iegolt7 ,

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

9. ALLTECH spółka Jawna ul. Spółdzielcza33,09407 Płock
Cena: 49.891,19 zł
Skrócenie terminu wykonania: 30 dni
Okres gwarancji:36 m-cy
Punkty- ofeńa odzucona

10.Biur.PolZbigniewSobień,26-600Radomul.1905Roku60
Cena: 61.387,85 zł l

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.Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofeń:

1) KSERKOM Tomasz Zmarńy
Ofertę należy odrzució z powodu:
poz.1-12
Z treści formularza oferty jednoznacznie wynika, że wykonawcy byli zobowiązani do określenia producenta, i

model (oraz ewentualnie szczegółową specyfikację, jeśli model nie wskazuje na szczegółową specyfikację).
Naleźy podkreślić, że te dane stanowią istotną treśó zobowiązania wykonawcy do realizacji pzedmiotu
zamówienia, ponieważ zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy zgodnie z art, 140 ust, ,1 ustawy
Pzp musi byó tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
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W wyniku analizy ofeńy złozonej przez Oferenta ustalono, że nie złożył on informacji odnośnie producenta
oraz modelu oferowanego urządzenia - wypełnionego Szczegółowego formu!arza cenowo-
asońymentowego przygotowanego na podstawie załącznika 6c, wymaganego na podstawie punktu
10.3.a SIWZ.
Niesprecyzowanie przedmiotu oferowanego świadczenia przesądza o wadliwościww. oferty. Brak podania
ww, danych nie tylko uniemożliwiaZamawiĄącemu weryfikację treścizłożonych ofert pod względem ich
zgodnościz wymaganiami szczegołowego opisu SlWZ, ale przede wszystkim uniemożliwia identyfikację
zaoferowanego produktu, co stanowi jednoznaczny i nieusuwalny w zadnym trybie dopuszczonym ustawą
PZP brak oferty iwystarczającą podstawę do odrzucenia ofeńy wykonawcy.

i
,}

Pgdstawa prawna: Art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowień publicznych (t.j. Dz U z2019 po zl B43)

2) W|LANKA 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 szczegołową specyfikację).
Nalezy podkreślić, że te dane stanowią istotną treść zobowiązania wykonawcy do realizacji przedmiotu
zamówienia, poniewaź zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy
Pzp musi byc tożsamy z jego zobowiązaniem zawańym w ofercie.
W wyniku analizy ofeńy złożonej przez Oferenta ustalono, że zaproponował on zestaw głośnikowy Esprit
Sound.
Zamawiający zgodnie z ań. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp samodzielnie poprawił ofeńę wynikającą z
niedokładności oferenta i ustalił, ze:
- takie głośniki są produkowane przez producenta 2x3
- jedynymi głośnikami tego producenta dedykowanymi do tablic interaktywnych są Esprit Sound ZGES1"
Uiządzenie spełnia wymagania OPZ.

poz. 10 Monitor interaktywny
Wymagano urządzenie, ktore m. in. będzie posiadało:
- Kontrast statyczny: min. 4.000:1
- Wejścia/ wyjścia: m. in. DisplayPoń
Zaproponowany sprzęt Optoma OP651RKe zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępną na stronie
producenta pod adresem: https://www.optoma.pl/product-details/op651rke#specifications wskazuje, że
urządzenie:
- posiada kontrast statyczny wynoszący 1.2000:1
- nie posiada wejścia/ wyjścia DisplayPort
Zatem urządzenie nie spełnia wymogów OPZ.

Podstawa prawna: Ań. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowień publicznych (t.j. Dz U z2019 po zl&43).

3) AllTech Sp. j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk
Ofeńę należy odrzucić z powodu:
poz. 4 Tablica interaktywna
Wymagano urządzenie, które m. in. będzie posiadało szerokośc powierzchni projekcyjnej: min. 190 cm.
Zaproponowany sprzęt Newline TruBoard R5-900E zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępną na stronie
prod uce nta pod ad resem : https ://newl ine-i nteractive. com/wp-
contenVuploadsl2019l01/Flyer_Newline_TRUBOARD.pdf wskazuje, że urządzenie posiada szerokość
powierzchni projekcyjnej wynoszącą 188 cm,
Zatem urządzenie nie spełnia wymogów OPZ,

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

4}AV Multimedia Małysz i Spółka Sp,J.
Ofeńę należy odrzucić z powodu:
poz. 10 Monitor interaktywny
Wymagano urządzenie, ktore m. in. będzie posiadało:
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- Kontrast statyczny: min. 4,000:,l
- Wejścia/ wyjścia: m. in. DisplayPort i
ZaproponowanysprzętoptomaoP651RKezgodniezespecyfikacjątechnicznądostępnąnastronie
producenta pod adresem: https://www.optoma.pl/product-details/op65,trke#specifications wskazuje, że
urządzenie:
- posiada kontrast statyczny wynoszący ,1.2000:,t

- nie posiada wejścia/ wyjścia DisplayPoń
Zatem uządzenie nie spełnia wymogów OPZ,

Poz. 11 Aparat fotograficzny z obiektywem
Wymagano urządzenie, które m. in. będzie posiadało: ]

- Wielkość obrazu (w pikselach) dla filmów: min. 3840 x 2160
- Format zapisywanych plików: min. MP4
- llośó punktów autofocusa: pola AF min. 50 i

- Ekran LCD: min. 3,2"
Zaproponowany sprzęt NlKON D3500 zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępną na stronie producental
pod adresem: https://www.nikon,pl/pl_PL/producUdigital-cameras/slr/consumer/d35OO#tech_specs wskazuje,
że urządzenie:
- posiada wielkość obrazu (w pikselach) dla filmów 1920 x 1080
- nie obsługuje formatu plików MP4 i

- ilość punktów autofocusa wynosi 1tr
- Ekran LCD o wielkości3"
Zatem uządzenie nie spełnia wymogów OPZ.

Podstawa prawna: Art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz |J z 2019 po z1843)

5) F.H.U. INTERBlS Mirosław Walenciak
Ofeńę należy odrzucić z powodu:
poz, 10 Monitor interaktywny .

Wymagano uządzenie, które m. in. będzie posiadało:
- Kontrast statyczny: min. 4,000:1
- Wejścia/ wyjścia: m. in. DisplayPoń
Zaproponowany sprzęt Optoma OP651RKe zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępną na stronie
producenta pod adresem: https://www.optoma.pl/product-details/op651rke#specifications wskazuje, że :

urządzenie:
- posiada kontrast statyczny wynoszący 1.2000:1
- nie posiada wejścia/ wyjścia DisplayPort
Zatem urządzenie nie spełnia wymogów OPZ.

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

6) 13p Sp. z o.o.
Ofertę należy odrzucić z powodu: ,i

poz. 4 Tablica interaktywna
Wymagano urządzenie, które m. in. będzie posiadało wysokośó powiezchni interaktywnej: min. 110 cm.
Zaproponowany sprzęt myBoard Black 90C zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępną na stronie
producenta pod adresem: https://myboard,pl/nasze-produkty/tablice-interaktywne/tablice-interaktywne-
myboard-black/#specka wskazuje, że urządzenie posiada wysokośó powiezchni interaktywnejwynoszącą
103,9 cm.
Zatem uządzenie nie spełnia wymogów OPZ.

Poz, 12 Uchwyt do monitora interaktywnego wraz z montażem
Z treści formularza ofeńy jednoznacznie wynika, źe wykonawcy byli zobowiązani do określenia producenta i

model (oraz ewentualnie szczegółową specyfikację, jeśli model nie wskazuje na szczegółową specyfikację).
Zaproponowano sprzęt, którego impońerem jest CRT Partner, a model sprzętu to UZR 63C.
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Zamawiający nie znajduje tego sprzętu, nie jest w stanie określic parametrów sprzętu, zatem nie moze
sprawdzić, czy sprzęt spełnia minimalne wymagania zapisane w OPZ.

Podstawa prawna: Ań. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowień publicznych (t.j. Dz U z2019 po zl$43)

7) MPC Paweł Oleksiewicz
Ofertę należy odrzució z powodu:
poz.1-12
Z treści formularza ofeńy jednoznacznie wynika, że wykonawcy byli zobowiązani do określenia producenta,
modelu oraz kodu/ specyfikacji.
Nalezy podkreślió, że te dane stanowią istotną treść zobowiązania wykonawcy do realizacji przedmiotu
zamówienia, ponieważ zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy zgodnie z arl. 140 ust. 1 ustawy
Pzp musi byc tozsamy z jego zobowiązaniem zawańym w ofercie.
W wyniku analizy ofeńy złożonej przez Oferenta ustalono, że nie złożył on informacji odnośnie producenta
oraz modelu oferowanego urządzenia-wypełnionego Szczegółowego formulaza cenowo-
asońymentowego przygotowanego na podstawie załącznika 6c, wymaganego na podstawie punktu
10.3.a SlWZ.
Niesprecyzowanie przedmiotu oferowanego świadczenia przesądza o wadliwościww. ofeńy" Brak
podania ww. danych nie tylko uniemożliwiaZamawialącemu weryfikację treści złożonych ofeń pod względem
ich zgodnościz wymaganiami szozegółowego opisu SlWZ, ale przede wszystkim uniemozliwia identyfikację
zaoferowanego produktu, co stanowi jednoznaczny i nieusuwalny w żadnym trybie dopuszczonym ustawą
PZP brak ofeńy iwystarczającą podstawę do odrzucenia ofeńy wykonawcy.
Podstawa prawna:Art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j, Dz U z2019 poz1843)

8) INTEGRATED PROFESSIONAL SOLUTIONS Sp. z o.o.
Ofertę należy odrzucić z powodu:
poz, 1,2, 9 Odtwarzacz CD z głośnikami
Wymagano urządzenie, ktore m. in. będzie posiadało wyjście słuchawkowe
Zaproponowany sprzęt Panasonic PM250EC-S zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępną na stronie
pr_oducenta pod adresem: https://www.panasonic.com/pl/consumer/audio-i-video/wieza/sc-pm250ec.html
wskazuje, że urządzenie nie posiada wyjścia słuchawkowego.
Zatem urządzenie nie spełnia wylnogów oPZ.

wynika, ze wykonawcy byli zobowiązani do określenia, czy zostaną

- kabel HDMl (nalezało również podac długośó tego kabla)
- elementy do montażu tablicy
- oprogramowanie (nalezało również wskazać nazwę oprogramowania
Nalezy podkreślió, że te dane stanowią istotną treśc zobowiązania wykonawcy do realizacji przedmiotu
zamówienia, poniewaź zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy
Pzp musi być tozsamy z jego zobowiązaniem zawańym w ofercie.
W wyniku analizy ofeńy złożonej przez Oferenta ustalono, ze nie złożył on ww. informacji.
ZamawiĄący zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp samodzielnie poprawił ofeńę wynikającą z
niedokładności oferenta i ustalił, ze:
- elementy do montażu tablicy
- oprogramowanie Avtek lnteractive Suite
jest standardowym wyposażeniem oferowanej tablicy Avtec TT-Board 90 Pro, któĘ szczegółowa
specyfikacja znajduje się pod linkiem producenta: https://www.vidis.pl/producV4463lavtek{t_board-90_
pro.html i potraktował, że te elementy zostaną dostarczone.
Natomiast Oferent nie złożył zobowiązania do dostarczenia kabla HDMl, nie podał również jego długości. W
przedmiotowej sprawie Zamawialący nie posiada wiedzy na temat sposobu poprawienia stwierdzonych
błędow, a nawet gdyby taką wiedzę posiadał, to wprowadzenie brakujących danych byłoby równoznaczne z
wytworzeniem nowej treści ofeńy, co nie jest dopuszczalne,

#
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W związku z powyższym należy stwierdzić, że treść oferty ww. Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.
Zgodnie z nakazem zawańym w ań. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający jest zobowiązany do
odrzucenia ofeńy.

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

:
- Rozmiar uchwytu umozliwiający montaż monitora zaproponowanego w poz. 10 ł i
- Moźliwość pochylenia +1- 15o , 1

Zaproponowany sprzęt Edbak PWB1 zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępną na stronie producenta
pod adresem: https://edbakproav.com/produkty/pwb,1 wskazuje, że urządzenie:
- posiada rozmiar uchwytu umoż|iwiający montaż monitora max. 60". Tymczasem w poz. ,t0 został
zaproponowany monitor 65"
- nie posiada możliwości pochylenia +1- 15"
Zatem uządzenie nie spełnia wymogów OPZ.

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

3. Uzasadnienie unieważnienia iostępowania:
Zamawiający informuje, iż postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie ań. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp, który stanowi iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jezeli cena
najkozystniejszej ofeńy lub oferta z najnizszą ceną pzewyższa kwotę, którą zamawiający zamieża
przeznaczyó na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkozystniejszej ofefi .

Uzasadnienie faktyczne:
ZamawiĄący zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 59.594,00 zł,
W pzedmiotowym postępowaniu cena ofeĄ z najniższą ceną, tj. 61 387,85 zł, puewyższa kwotę, którą
ZamawiĄący zamiezał pueznaczyć na sfinansowanie zamówienia. ZamawiĄący nie moze zwiększyć tej
kwoty.
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