Ogłoszenie nr z dnia

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
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"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kętrzyn
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743440
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 11
1.5.2.) Miejscowość: Kętrzyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 11-400
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.5.7.) Numer telefonu: +48897520568
1.5.8.) Numer faksu: +48897520531
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.bednarska@miastoketrzyn.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miastoketrzyn.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

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"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc8b9898-71d9-11eb-86b1-a64936a8669f
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004326/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 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"
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn. "Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie" realizowany w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009074/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: SO.271.4.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 172457,95 PLN
Część 1
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1, Przedmiot zamówienia części I stanowią m.in.: meble, tablice, monitor interaktywny, program
multimedialny, pendrive wizualizer, rękawiczki silikonowe, materiały piśmienniczo-biurowe,
siłomierze, statyw laboratoryjny, waga szkolna, kalkulatory, dalmierz laserowy, poziomica
laserowa, zestaw odważników, okulary ochronne, fartuchy, czajnik elektryczny, kalorymetr,
palnik, termoskop, suwmiarka, kula Pascala, klocki do gęstości, cylindry, okulary ochronne,
maszyna elektrostatyczna, termometry, kula Pascala, zestaw –klocki do gęstości, fontanna
świetlna, galwanometr, przewody, obwody, magnesy, kompas, zestaw igieł magnetycznych,
opiłki żelaza, sprężyny, wahadło, sprężyna - fala podłużna, sprężyna fala poprzeczna, zestaw
optyka, teleskop, soczewki, rolety, laptop z oprogramowaniem itd. 2. Szczegółowy opis części I
zamówienia zawiera załącznik nr 4a do SWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
(SOPZ). 3. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne
postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ
4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
30213100-6 - Komputery przenośne
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31630000-1 - Magnesy
32322000-6 - Urządzenia multimedialne
38310000-1 - Wagi precyzyjne
38410000-2 - Przyrządy pomiarowe
38412000-6 - Termometry
38418000-8 - Kalorymetry
38635000-5 - Teleskopy
39113000-7 - Różne siedziska i krzesła
39143310-2 - Stoliki
39150000-8 - Różne meble i wyposażenie
39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny
48520000-9 - Pakiety oprogramowania multimedialnego
4.5.5.) Wartość części: 56499,67 PLN
Część 2
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia części II stanowią m.in.: urządzenie wielofunkcyjne, tablety, program
multimedialny, aparat cyfrowy, rękawiczki silikonowe, palnik laboratoryjny, szczypce, próbówki,
foremki silikonowe, szkiełka zegarkowe, paski ph, bibuła filtracyjna, sączki, pipety, elektrolizer,
czasza grzejna, statyw itd. SWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 3.
Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia
umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ 2. Szczegółowy opis części II zamówienia zawiera
załącznik nr 4b do
4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
30213200-7 - Komputer tablet
33696300-8 - Odczynniki chemiczne
33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38341300-0 - Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
38651000-3 - Aparaty fotograficzne
39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny
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48520000-9 - Pakiety oprogramowania multimedialnego
4.5.5.) Wartość części: 20230,86 PLN
Część 3
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia części III stanowią m.in.: krzesła, tablice korkowe, mikroskop z kamerą
usb, monitor interaktywny, stolik laboratoryjny, cylindry miarowe, zlewki, statyw laboratoryjny,
suszarki do próbówek, okulary ochronne, apteczka z wyposażeniem, rolety, krystalizator, czajnik
elektryczny z regulacją temperatury, parowniczka, okazy zatopione w tworzywie, sączki,
moździerz, mikroskop, laptop z oprogramowaniem, rolety itd. 2. Szczegółowy opis części III
zamówienia zawiera załącznik nr 4c do SWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
(SOPZ). 3. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne
postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ
4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32322000-6 - Urządzenia multimedialne
33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
35113410-6 - Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
38510000-3 - Mikroskopy
39113000-7 - Różne siedziska i krzesła
39143310-2 - Stoliki
39150000-8 - Różne meble i wyposażenie
39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny
4.5.5.) Wartość części: 39094,29 PLN
Część 4
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia części IV stanowią m.in.: mapy ścienne, globusy, walizka eko
badacza, kompas, atlas geograficzny, monitor interaktywny ze stojakiem, zestaw mebli, laptop z
oprogramowaniem, krzesła, stoliki, biurko nauczycielskie, stojak do przechowywania map, rolety
itd. 2. Szczegółowy opis części IV zamówienia zawiera załącznik nr 4d do SWZ- Szczegółowy
Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 3. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania
zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

22114200-4 - Atlasy
22114300-5 - Mapy
30213100-6 - Komputery przenośne
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32322000-6 - Urządzenia multimedialne
39150000-8 - Różne meble i wyposażenie
39298600-3 - Globusy
4.5.5.) Wartość części: 31703,59 PLN
Część 5
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia części V stanowią m.in.: bryły, ułamki, kalkulator, waga wielofunkcyjna
z odważnikami, magnesy tablicowe, zestaw meblowy, przybory PCV, taśmy miernicze,
urządzenie wielofunkcyjne, zestaw komputerowy - laptop z oprogramowaniem, stoły
uczniowskie, krzesła uczniowskie itd. 2. Szczegółowy opis części V zamówienia zawiera
załącznik nr 4e do SWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 3. Szczegółowe
informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy,
stanowiące załącznik nr 5 do SWZ
4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
39150000-8 - Różne meble i wyposażenie
39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny
4.5.5.) Wartość części: 11007,36 PLN
Część 6
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia części VI stanowią m.in.: stojak do zawieszania map, wizualizer,
taśmy miernicze, termometr, globusy, okazy skał i minerałów, mapy ścienne, lornetka, lupa,
metalowy palnik, opiłki żelaza, łyżki laboratoryjne, płyta ociekowa, statyw z wyposażeniem,
laptop z oprogramowaniem, stoły uczniowskie, krzesła uczniowskie, krzesło nauczycielskie,
plany i mapy w różnych skalach, suszarka na szkło laboratoryjne itd. 2. Szczegółowy opis części
V zamówienia zawiera załącznik nr 4f do SWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
(SOPZ). 3. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne
postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ
4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

22114300-5 - Mapy
30213100-6 - Komputery przenośne
38510000-3 - Mikroskopy
39150000-8 - Różne meble i wyposażenie
39298600-3 - Globusy
4.5.5.) Wartość części: 13922,18 PLN
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SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

dokonanie przez zamawiającego czynności lub zaniechanie dokonania czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik
postępowania
SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

dokonanie przez zamawiającego czynności lub zaniechanie dokonania czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik
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postępowania
SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

dokonanie przez zamawiającego czynności lub zaniechanie dokonania czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik
postępowania
SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

dokonanie przez zamawiającego czynności lub zaniechanie dokonania czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik
postępowania
SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
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5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

dokonanie przez zamawiającego czynności lub zaniechanie dokonania czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik
postępowania
SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

dokonanie przez zamawiającego czynności lub zaniechanie dokonania czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik
postępowania
SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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