Kętrzyn, dnia 28.01.2021r.
Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SO.271.36.2020
znak: SO.271.36.2020
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.271.36.2020 w trybie przetargu nieograniczonego
„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu
pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w zakresie części II- Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia
wraz z montażem do „Laboratorium chemicznego”
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm. .), zwanej dalej ustawą PZP, Burmistrz Miasta
Kętrzyn informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa
pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w
ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”, znak
post. SO.271.36.2020, w zakresie części II – Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia
wraz z montażem do „Laboratorium chemicznego” Zamawiający:
1) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP odrzucił ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę TRONUS
POLSKA Sp. z o.o., 01-237 Warszawa, ul. Ordona 2a;
2) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP odrzucił ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę TESORA
Marzena Paczyńska, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kasztanowa 5;

3) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP odrzucił ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę Moje Bambino
Sp. z o.o. Sp.k., 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46;
4) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP odrzucił ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź;
5)

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP odrzucił ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C. Grzegorz Zawierucha, Arkadiusz Ogłoza,
26-020 Chmielnik, Suchowola 6;
6) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP unieważnił postępowanie w zakresie części II-

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do „Laboratorium
chemicznego”.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, tj.
kwoty 214.000 euro. W postępowaniu nie dopuszczono, ani nie ustanowiono dynamicznego systemu
zakupów.

Projekt „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
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SO.271.36.2020 w zakresie części II- Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia
wraz z montażem do „Laboratorium chemicznego” wpłynęło skutecznie 5 ofert.
Nr
oferty

Cena brutto

okres rękojmi za
wady i gwarancji
jakości
przedmiotu
zamówienia

177.858,00 zł

60 m-cy

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.
01-237 Warszawa, ul. Ordona 2a

2.

TESORA Marzena Paczyńska
43-300 Bielsko-Biała, ul. Kasztanowa 5

29.950,00 zł

60 m-cy

3.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.
93-428 Łódź, ul. Graniczna 46

21.843,57 zł

36 m-cy

27.200,00 zł

60 m-cy

20.096,00 zł

60 m-cy

4.

5.

„Nowa Szkoła” Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
90-248 Łódź
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C.
Grzegorz Zawierucha, Arkadiusz Ogłoza
26-020 Chmielnik, Suchowola 6

Zamawiający dokonał badania ofert i stwierdził, co następuje:
W formularzu cenowym – zał. nr 3b do SIWZ Zamawiający dla poz. 6, 8, 9 wymagał wskazania
nazwy producenta oraz modelu oferowanego produktu. Zamawiający zaznaczył, że w przypadku, gdy
dany produkt nie jest oznaczony marką, Wykonawca zobowiązany był podać nazwę producenta i model
sprzętu celem identyfikacji oferowanego produktu w sposób jednoznaczny.
Oferta Wykonawcy TRONUS POLSKA Sp. z o.o., 01-237 Warszawa, ul. Ordona 2a nie jest zgodna
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca w pozycjach 6, 8, 9 nie wskazał modeli oferowanego sprzętu, a podane przez
Wykonawcę symbole sprzętu nie pozwalają zweryfikować sprzętu i ocenić, czy spełnia on postawione
przez Zamawiającego wymagania. Wykonawca w złożonym formularzu cenowym w wymaganych
pozycjach obowiązany był skonkretyzować z nazwy i modelu oferowany produkt, zaś Wykonawca
przytoczył dosłowny opis sprzętu dokonany przez Zamawiającego.
Mając na względzie powyższe, oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę TRONUS POLSKA
Sp. z o.o., 01-237 Warszawa, ul. Ordona 2a polega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
PZP, gdyż jest niezgodna z treścią SIWZ.
Oferta TESORA Marzena Paczyńska, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kasztanowa 5 nie jest zgodna ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
W poz. 8 – tablet - nie spełnia wymagań, wymagany bluetooth 5.0, wykonawca zaoferował tablet
z bluetooth 4.2.
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Mając na względzie powyższe, oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę TESORA Marzena
Paczyńska, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kasztanowa 5 polega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy PZP, gdyż jest niezgodna z treścią SIWZ.
Oferta Wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., 93-428 Łódż, ul. Graniczna

46

nie jest

zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
W poz. 6 - zaoferowane urządzenie wielofunkcyjne- brak wymaganego wi-fi.
W poz. 8 – tablet - mniejsza rozdzielczość - brak wymaganego bluetooth.
W poz. 9 – aparat cyfrowy - brak wymaganego bluetooth, mniejsza od wymaganej rozdzielczość
matrycy, mniejsza od wymaganej przez Zamawiającego rozdzielczość zapisywanych zdjęć.
Mając na względzie powyższe, oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę Moje Bambino Sp. z o.o.
Sp.k., 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46 polega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,
gdyż jest niezgodna z treścią SIWZ.
Oferta Wykonawcy „Nowa Szkoła” Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź
nie jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
W poz. 9 - aparat cyfrowy - brak wymaganego wi-fi.
Mając na względzie powyższe, oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę „Nowa Szkoła”
Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź polega odrzuceniu na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, gdyż jest niezgodna z treścią SIWZ.
Oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C. Grzegorz Zawierucha,
Arkadiusz Ogłoza, 26-020 Chmielnik, Suchowola 6 nie jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia.
W poz. 9 aparat cyfrowy - brak wymaganego bluetooth.
Mając na względzie powyższe, oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe EL HYDRO S.C. Grzegorz Zawierucha, Arkadiusz Ogłoza, 26-020 Chmielnik, Suchowola 6
polega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, gdyż jest niezgodna z treścią SIWZ.
Z uwagi na konieczność odrzucenia wszystkich złożonych w postępowaniu ofert, Zamawiający
działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP unieważnił postępowanie „Dostawa pomocy
dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach
projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” w zakresie
części
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Z poważaniem
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka

Sporządziły: M.Cz. J.B. B.S.
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