Znak sprawy: ZP.272.RL.2.2019
z dnia 28.02.2019 r.
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Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5,
informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 10 ust. 1 i art. 39, w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp,
pn. Dostawa fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie
pracowni mechatroniki w ramach projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury
ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby
podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik” – Wyposażenie pracowni
komunikacji w języku obcym zawodowym (część 4),
- za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez NORDWECO Sp. z o.o.,
ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin.
Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Oferta w przyjętych do
przetargu kryteriach oceny ofert uzyskała łącznie 10,00 punktów.
W postępowaniu jw. wypłynęły następujące oferty:
Oferta nr 1 – złożona przez AKTIN Sp. z o.o., ul. Grota-Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec, została
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. - dalej ustawa Pzp ) – treść oferty nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3.
Wykonawca zaoferował sprzęt/urządzenia niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi
w karcie technicznej zmodyfikowanej w ramach wyjaśnienia z dnia 08.02.2019 r. (egz. zamienny
załącznika nr 4 do siwz), mianowicie:

Poz. karty
technicznej
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Nazwa
sprzętu/urządzenia

Krzesło szkolne
obrotowe

Krzesło szkolne stałe

Pakiet pracownia
językowa z montażem

Parametry wymagane zgodnie
z kartą techniczną
(egz. zamienny zał. nr 4
do siwz)

Parametry zaoferowanego
sprzętu /urządzenia przez
Wykonawcę

- podłokietniki o regulowanej
wysokości;
- siedzisko materiałowe (tkanina
z atestem na niepalność
(zgodnie z normą PN-EN 1021 1 oraz PN-EN 1021-2)

- podłokietniki stałe;

- rozmiar: dla osób w zakresie
150 - 180 cm wzrostu;
- siedzisko i oparcie ze sklejki;

- wzrost użytkownika 159-188 cm;

Funkcje realizowane w pracowni:
- dzielenie uczniów (układanie w
grupy) na dowolnie
konfigurowane pary lub trójki lub
czwórki co najmniej 16 grup),
[…]
• praca w grupach:

Funkcje realizowane w pracowni:
- dzielenie uczniów (układanie w
grupy) na dowolnie
konfigurowane pary lub trójki lub
czwórki (maksymalnie 16 grup),
[…]
• praca w grupach:

- siedzisko z tworzywa
sztucznego

- siedzisko i oparcie
z tworzywa sztucznego;
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Komputer stacjonarny dla
nauczyciela

◦ podział słuchaczy na dowolne
grupy (co najmniej 16), które
jednocześnie realizują własne
programy (co najmniej 8)
(np. grupa A dyskutuje z
lektorem, grupa B słucha audycji
i dyskutuje),
[…]
• praca w parach:
◦ podział słuchaczy na pary (co
najmniej 16), które jednocześnie
prowadzą dialogi nie słysząc się
pomiędzy parami
(podział odbywa się według
dowolnych numerów stanowisk
np..: 1+9, 5+12, itd.),
[…]
- dystrybucję do co najmniej 8
dowolnych kanałów
dźwiękowych do oddzielnych
grup,
[…]

◦ podział słuchaczy na dowolne
grupy (max 16), które
jednocześnie realizują własne
programy (max 8)
(np. grupa A dyskutuje z
lektorem, grupa B słucha audycji
i dyskutuje),
[…]
• praca w parach:
◦ podział słuchaczy na pary (max
16), które jednocześnie prowadzą
dialogi nie słysząc się pomiędzy
parami
(podział odbywa się według
dowolnych numerów stanowisk
np..: 1+9, 5+12, itd.),
[…]
- dystrybucję do max 8
dowolnych kanałów
dźwiękowych do oddzielnych
grup,
[…]

-system operacyjny min. Win 10
Professional 64 bit

brak wskazania zaoferowanego
systemu operacyjnego

Wskazanych jw. niezgodności zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu/urządzeń z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w karcie technicznej zmienianej wyjaśnieniem z dnia 08.02.2019 r.
(egz. zamienny zał. nr 4 do siwz), nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
Oferta nr 2 – złożona przez NORDWECO Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin. Oferta
w przyjętych do przetargu kryteriach oceny uzyskała 10,00 pkt, w tym:
1)
2)
3)
4)
5)

cena – 6,00 pkt,
okres gwarancji wybranych urządzeń i sprzętu – 1,00 pkt,
okres gwarancji pozostałego wyposażenia – 1,00 pkt,
bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji – 1,00 pkt,
czas realizacji serwisu gwarancyjnego – 1,00 pkt.

WICESTAROSTA
Jan Kacprzyk
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