
UNI A EUROPEJSKA
KAPITAtLUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI FUNDUSZ SPOtECZNY

Znak POKL/1/2015,10.1 Ostrowek, dnia 09.11. 2015r.

,Zawiadomienie o wyborze oferty
t e l . .

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowieri Publicznych (jednolity

tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informujQ, ze w post^powaniu o udzielenie

zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie ,,przetargu nieograniczonego", ktorego

przedmiotem jest:

,,Zakup wraz z dostawa. I montazem mebli, wyposazenia szatni, tablicy interaktywnej z

oprogramowaniem, sprzetu elektronicznego ICT oraz zakup i dostawa wyposazenia, wyposazenia

wypoczynkowego, sprzetu audiowizualnego, sprztjtu AGO, pomocy dydaktycznych 1 zabawek,

artykufdw plastycznych, rolet" oferty zlozyfo 12 wykonawc6w, przy czym:

a) W zakresie cze.ici I zamdwienia wptyne.to 6 ofert, w tym 5 ofert niepodlegaja.cych odrzuceniu

j jedna oferta zostata odrzucona;

b) W zakresie cze^ci II zamowienia wpp/ne^o 7 ofert, w tym 5 ofert niepodlegaj^cych odrzuceniu i 2

oferty zostaty odrzucone ;

c} W zakresie cze^ci III zamowienia wptyn^ty 3 oferty, z ktorych 2 oferty nie podlegaty odrzuceniu

i jedna oferta zostata odrzucona.

1. Za najkorzystniejsza. w CZ^SCI I - dostawa i montaz mebli, dostawa i montaz pozostatego

wyposazenia, rolet uznano oferte^ zlozonq przez F.H.P. ,,AKMA 2" Konrad Podstawski, ul. Dtuga

43, 33-132 Niedomice

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spetnit wymagania okreslone w SIWZ. Oferta ztozona przez F.H.P. ,,AKMA 2" Konrad

Podstawski, ul. Dtuga 43, 33-132 Niedomice uzyskafa w kryterium ceny 95,00 pkt; w kryterium

terminu realizacji 5,00 pkt. ta.cz na ocena - 100,00 pkt.
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2. POZOSTAtE OFERTY NIEPODLEGAJACE ODRZUCENIU UZYSKAtY NASTÊ PUJACE OCENY:

Nr
oferty

12

7

5

1

Nazwa (flrma) i adres
Wykonawcy

Tijo Martyna Biernat-Peczka,
Jonasz Peczka s.c.

Waglczew 27
98-285 Wr6blew

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Graniczna46

93-428 Lodz

PHPU ZUBER Andrzej Zuber
ul. Krakowska 29 C

50-424 Wroclaw

Lingua Jaskulski Mariusz

ul. Mrozowskiego 7/1,

27-200 Starachowice

Ocena za kryterium
- CENA BRUTTO -

waga 80 %,

90,02 pkt

88,1 7 pkt

88,14 pkt

73,75 pkt

Ocena za
kryterium

OKRES
GWARANCJ
Waga 20 %

5 pkt

5 pkt

5,00 pkt

5,00 pkt

t^CZNA OCENA

95,02 pkt

93, 17 pkt

93, 14 pkt

78,75 pkt

3. Za najkorzystniejszq w CZ££CI II - dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i artykuiow

plastycznych uznano oferty ztozona. przez REMI S.C. Jacek tyzwiriski, Renata Toepler-tyzwiriska,

ul. Szafarzy 71,04-445 Warszawa

Uzasadnieme wyboru:

Wykonawca spetnit wymagania okreslone w SIWZ. Oferta ztozona przez REMI S.C. Jacek

tyzwiriski, Renata Toepler-Lyzwiriska, ul. Szafarzy 71, 04-445 Warszawa

uzyskata w kryterium ceny 95,00 pkt; w kryterium terminu realizacji 5,00 pkt. ta.czna ocena -

100,00 pkt.

4. POZOSTAtE OFERTY NIEPODLEGAJACE ODRZUCENIU UZYSKAtY NASTE.PUJACE OCENY:

Nr
oferty

6

Nazwa (firma) i adres

Wykonawcy

TIPTOP S.C.
UL. KORZENNA 17A

81-587 GDYNIA

Ocena za kryterium
-CENA BRUTTO -

94,73 pkt

Ocena za
kryterium OKRES

GWARANCJ
Waga 20 %

5 pkt

tACZNA OCENA

99,73 pkt
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2

12

1

Nowa Szkofa

ul . ROW 25, 90-248 Lodz

Tijo Martyna Biernat-Peczka, Jonasz
Peczka s.c.

Waglczew 27
98-285 Wroblew

Lingua Jaskulski Mariusz

ul. Mrozowskiego 7/1,

27-200 Starachowice

92,35 pkt

81,63pkt

79,03 pkt

1,67 pkt

1,67 pkt

1 ,67 pkt

94,02 pkt

83,30 pkt

80,70 pkt

5. Za najkorzystnlejszq w CZE.SCI III - dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i artykulow

plastycznych uznano oferte. ztozona. przez CYFROWA S.A., ul. Plotrkowska 270/208, 90-361 tbdz

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spetnif wymagania okreslone w SIWZ. Oferta ztozona przez CYFROWA S.A., ul.

Piotrkowska 270/208, 90-361 tbdz uzyskata w kryterium ceny 95,00 pkt; w kryterium terminu

realizacji 5,00 pkt. tqczna ocena -100,00 pkt.

6. POZOSTAtE OFERTY NIEPODLEGAJ^CE ODRZUCENIU UZYSKAtY NAST^PUĴ CE OCENY:

Nr
oferty

10

Nazwa (firma) i adres

Wykonawcy

INVAR PC MEDIA SP. Z O.O.

Al. Pokoju 1 Ic

98-200 Sieradz

Ocena za kryterium

-CENABRUTTO-
waga 80 %,

88,36 pkt

Ocena za
kryterium OKRES

GWARANO
Waga 20 %

5 pkt

tACZNA OCENA

93,36 pkt

7. W zakresie czQ&i I zamdwienia odrzucono oferty ztozonq przez:

Nowa Szkota ul. POW 25, 90-248 todz

Uzasadnienje prawne:

Art 89 ust 1 pkt. 6 Ustawy Pzp.

Uzjjsadnienje faktyczne:

Tre^c oferty zawiera bt^d w obliczeniu ceny. Wykonawca odpowiadajqc na werwanie

Zamawiajqcego do zlozenia wyja^nieri dotyczqcych sposobu obliczenia ceny (pismo z dnia

04.11.2015r.)poinformowat, pismem z dnia 05.11.2015 r. iz przy wycenie elementow z

kompletu wyposazenia zapewniajqcego bezpieczne warunki opieki nad dziecmi z zat^cznikow

3.1 oraz 3.7 zostata zastosowana stawka podstawowa, a w zafqczniku 3.4 dla pozycji 2,3,4,5,6

/.adanic wspoltmansowanc jest ze srodk6w Unii liuropcjskicj w ramach Huropcjskicgo l-'unduszu Spolcc7,ncgo - 1'rngram Opcracyjny
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zapewnienic wysokiej jakoici uslug edukacyjnych swiadczonych w systemic oswiaty, Pod/.iatanie 9.1 .1 Zmnicjszanie nicrownosci w stopniu
upowszechnicnia cdukacji przcdszkolncj
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bte.dnie zastosowano stawke. w wysokosci 8%. W przypadku zastosowania niewtasciwej

stawki VAT mamy do czynienia z bl^dem w obliczeniu ceny, a nie z omytka. rachunkowa. (zob.

wyrok Sa_du Okr^gowego w Poznaniu z dnia 8 marca 2007 r. sygn. Akt X Ga 41/07, wyrok Sqdu

Okre.gowego w Poznaniu z dnia 30 wrzesnia 2005 r. sygn. akt II Ca 1063/05).

W zwlqzku z powyzszym ztozonq oferte. odrzucono zgodnie z dyspozycjq art. 89 ust 1 pkt 6

Ustawy Pzp w zakresie cze.ici I zambwienia.

8. W zakresie cze^ci II zambwienia odrzucono oferte ztozona, przez:

Kladrew Urszula Muza-Klamann, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy

Uzasadnienie prawne:
Podstawe prawna. odrzucenia oferty stanowi art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, albowiem tresc

oferty nie odpowiada specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Uzasadnienie faktvczne:

Zamawiajacy wymagal ztozenia prawidlowo wypetnionego formularza ofertowego i

formularzy cenowych. Wykonawca ztozyt formularz ofertowy, w ktorym okreslil, iz

przyst^puje do cz^^ci II zamowienia, jednoczeSnie zatqczone formularze cenowe zawieraty

wycen? cz^sci I zamowienia. Wobec powyzszego oferta ztozona przez Wykonawce nie

odpowiada specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

W zwiqzku z powyzszym ztozonq oferte odrzucono zgodnie z dyspozycja, art. 89 ust 1 pkt 2

Ustawy Pzp w zakresie cze^ci M zam6wienia.

9. W zakresie cze^ci II zamdwienia odrzucono oferte ztozonq przez:

EDUCOL, ul. Spttdzielcza 9,83-110 Tczew
Uzasadnienie prawne:
Podstaw^ prawn^ odrzucenia oferty stanowi art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, albowiem tresc

oferty nie odpowiada specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Uzasadnienie faktvczne:

Zamawiajqcy wymagal ztozenia prawidlowo wypetnionego formularza ofertowego i

formularzy cenowych. Wykonawca ztozyl formularz ofertowy, w ktorym okreslit, iz

przystepuje do cz^sci II zamowienia, jednoczesnie zalqczone formularze cenowe zawieraly

wycene czesci I zamowieniajedynie jednego oddziatu przedszkolnego, podczas gdy czesc II

zamowienia dotyczyta wyposazenia trzech oddziatow przedszkolnych. Wobec powy±szego

oferta ztozona przez Wykonawce nie odpowiada specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

Zadanic wspolfinansowane jest /e Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskicgo l'nunduszu Sputecznego — Program Operacyjny
Capital Ludzki, Priorytcl IX Rozw6j wyksztatcenia i kompetencji w rcgionach, Dzialanie 9.1 Wyrownywanie szans edukacyjnych i
zapt-wnicnie wysokicj jiikoSci usiug edukacyjnych swiadczonych w systemic oswialy, Podziatanie 9 .1 .1 Zmniejszanie nier6wnosci w stopniu
upowszechnienia edukacjt przedszkolnej
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W zwiqzku z powyzszym ztozonq ofert? odrzucono zgodnie z dyspozycjq art. 89 ust 1 pkt 2

Ustawy Pzp w zakresie cze_sci II zambwienia.

10. W zakresie cze£ci Ml zamowienia odrzucono ofertQ ztozonq przez:

Lingua Jaskulski Mariusz, ul. Mrozowskiego 7/1, 27-200 Starachowice

Uzasadnienie prawne:
Podstawe, prawna. odrzucenia oferty stanowi art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, albowiem tresc

oferty nie odpowiada specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiajqcy wymagat ztozenia prawidtowo wypetnionego formularza ofertowego i

formularzy cenowych, a takze informacji technicznych dot. oferowanego sprze.tu ICT

sporzqdzonych z wykorzystaniem wzorow stanowiqcych zataxzniki nr 3.3a do 3.3c.

Wykonawca nie ztozyl formularzy dotyczqcych informacji technicznych dotyczacych

oferowanego sprzetu ICT sporzadzonych z wykorzystaniem wzorow stanowiacych zaJaczniki

nr 3.3ado 3.3c. Zamawiaj^cy pismem z dnia 03-11-2015 roku wezwal Wykonawc? do

ztoienia brakujacych formularzy. Wykonawca nie zlozyt brakujacych formularzy. Wobec

powyzszego oferta zlozona przez Wykonawce nie odpowiada specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia

W zwiqzku z powyzszym ztozona. oferty odrzucono zgodnie z dyspozycja. art. 89 ust 1 pkt 2

Ustawy Pzp w zakresie cze.s'ci III zam6wienia.

11. Umowy w sprawie zamowienia publicznego zostanij zawarte niezwtocznie po uptywie terminu

okreslonego w Art 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamowieri publicznych.

Paristwu za wzie.cie udziatu w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

Wojt Gminy Ostrowek

mgr inz. RyszSrjdLTurek
S&^

$rMx Ryszanl Turek
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