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 III- Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia
wraz z montażem do „Laboratorium biologicznego”
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 III – Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia
wraz z montażem do „Laboratorium biologicznego” 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 ustawy PZP odrzucił ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź;
4) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP unieważnił postępowanie w zakresie części III-

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

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.
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SO.271.36.2020 w zakresie części III- Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia
wraz z montażem do „Laboratorium biologicznego” wpłynęły skutecznie 3 oferty.
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Nr
oferty

Cena brutto

okres rękojmi za
wady i gwarancji
jakości przedmiotu
zamówienia

339.135,60 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

45.901,60 zł

60 m-cy

3.

„Nowa Szkoła” Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
90-248 Łódź

70.620,00 zł

60 m-cy

Zamawiający dokonał badania ofert i stwierdził, co następuje:
W formularzu cenowym – zał. nr 3c do SIWZ Zamawiający dla poz. 6, 8, 55, 56 wymagał

wskazanie producenta i modelu oferowanego produktu oraz dla poz. 56 nazwy oraz modelu procesora i
karty graficznej oraz wersja systemu operacyjnego. Zamawiający zaznaczył, że w przypadku, gdy dany
produkt nie jest oznaczony marką, Wykonawca jest zobowiązany podać „nazwa producenta oraz model
laptopa, nazwa oraz model procesora i karty graficznej oraz wersję systemu operacyjnego w przypadku
laptopa oraz nazwę producenta i model w przypadku innego 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, 55, 56 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, a dla poz. 56 miał wskazać model procesora i karty
graficznej oraz wersję systemu operacyjnego, 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.
Zamawiający dla poz. 8 Monitor interaktywny o przekątnej 86 cali z oprogramowaniem i
systemem mocowania na ścianie określił niżej wskazaną specyfikację techniczną monitora:
Technologia dotyku: podczerwień; Przekątna: ok. 86", Panel: ok. 86" LED; Rozdzielczość panelu:
nie mniej jak 3840 x 2160; Czas reakcji: 8 ms; Kontrast : 4000 :1; Wyświetlane kolory: 1.07 mld;
Kąt widzenia: 178°; Żywotność panelu: nie mniej jak 30.000 h; Grubość wzmocnionej szyby: od 4 mm;
Rozdzielczość dotyku: 32767 x 32767 punktów; Sposób obsługi: palec lub dowolny inny przedmiot; Czas
reakcji dotyku: <7 ms; Połączenie z komputerem: USB; Wejścia wideo: przynajmniej 2 x HDMI VGA (DSub15); Wejścia audio: mini jack 3.5 mm; Wyjście audio: mini jack 3.5 mm; Porty komunikacyje: RJ-45
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RS232 4 x USB 2.0; USB 3.0 2 x USB Touch; Wbudowane głośniki: 2x około 10 W; Wymiary monitora:
ok. 1957 x 1162 x 9 mm; Rozstaw otworów montażowych: ok. 800 x 600; Zużycie prądu Min./Max.:
około 500 W; Zużycie prądu (Stand-by)< 0.5 W;
Dodatkowe funkcje: menu dotykowe OSD; slot OPS; USB Media Player; aplikacja do nanoszenia notatek;
Narzędzie do prowadzenia głosowania; Notowanie na dowolnym źródle; Oprogramowanie kompatybilne z
aplikacją do nanoszenia notatek; Wgranie własnego logo; Wyświetlanie komentarzy tekstowych na
ekranie przez uczestników; Zmiana nazwy źródła sygnału; Dołączone akcesoria: pilot z bateriami; pisaki
(około 3 szt.); Przewód audio 5m (+/- 5 cm); Przewód HDMI 1,5 m (+/- 5 cm); Przewód USB 5 m (+/5 cm); Przewód VGA; Przewód zasilający 3 m (+/- 5 cm); Uchwyt montażowy ścienny; Karta sieciowa;
Płyta CD lub pendrive z oprogramowaniem i sterownikami; Skrócona instrukcja obsługi; System
mocowania. W komplecie system mocowania na ścianie w tym śruby montażowe do ściany oraz do
przykręcenia monitora wraz z instrukcją montażu. Specyfikacja techniczna: Uniwersalny uchwyt ścienny
do montażu monitorów LCD, LED i plazmowych oraz monitorów różnych marek o wadze do 80 kg i o
wymiarach przekątnej ekranu od 60” do 100”
- maksymalne obciążenie: 80 kg; metalowa konstrukcja.
Zaoferowany przez Wykonawcę model nie posiada narzędzi do prowadzenia głosowań, notowania
na dowolnym źródle, możliwości wgrania własnego logo, wyświetlania komentarzy tekstowych na ekranie
przez uczestników, zmiany źródła sygnału, pisaków (ok. 3 szt.)
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 „Nowa Szkoła” Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź
nie jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
W poz. 6 mikroskop z kamerą usb- brak wskazania producenta, w ofercie Wykonawca wskazał:
Mikroskop 40x400x /Dystrybutor Nowa Szkoła.
W poz. 8 monitor interaktywny- inne od wymaganych przez Zamawiającego wymiary przewodów.
Mając na względzie powyższe, oferta nr 3 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.
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 III- Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do
„Laboratorium biologicznego”.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka
Sporządziły: M.Cz. J.B. B.S.
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