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Ogłoszenie nr 500227360-N-2018 z dnia 21-09-2018 r.
Zespół Szkół: „Wyposażenie pracowni zawodowych i pracowni informatycznej w Zespole Szkół
w Chocianowie: Zadanie 2: Dostawa i wyposażenie Pracowni Informatycznej w ramach
Działania 2, Pracowni Komputerowego Wspomagania Projektowania i Programowania
Obrabiarek CNC w ramach Działania 3, Laboratorium Automatyzacji i Robotyzacji w ramach
Działania 4 oraz Pracowni Turystyki w ramach Działania 5 w sprzęt komputerowy” w ramach
realizacji projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w
Chocianowie poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego
środowiska pracy zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Chocianowie poprzez
wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567633-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500131275-N-2018, 500135303-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Informacje dodatkowe:
Zgodnie z umową nr RPDS.07.02.01-02-0027/16-00 z dnia 07.09.2017 r. o dofinansowanie projektu
w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Beneficjentem jest : Powiat Polkowicki, ul. Św. Sebastiana 1,
59-100 Polkowice, NIP 6922274708, REGON 390647239 Realizatorem jest: ZAMAWIAJĄCY W
NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU: Zespół Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140
Chocianów, NIP 6921142382 REGON 000032514, adres poczty elektronicznej:
chzs@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.zschocianow.pl (Pełnomocnictwem z dnia
24.05.2017 r. Zarząd Powiatu Polkowickiego upoważnił do realizacji projektu Dyrektora Zespołu
Szkół w Chocianowie)
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół, Krajowy numer identyfikacyjny 3251400000, ul. ul. Kolonialna 13, 59140
Chocianów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 185 166, e-mail chzs@poczta.onet.pl,
faks 768 185 166.
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Adres strony internetowej (url): http://zschocianow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Szkoła publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Wyposażenie pracowni zawodowych i pracowni informatycznej w Zespole Szkół w
Chocianowie: Zadanie 2: Dostawa i wyposażenie Pracowni Informatycznej w ramach Działania
2, Pracowni Komputerowego Wspomagania Projektowania i Programowania Obrabiarek CNC w
ramach Działania 3, Laboratorium Automatyzacji i Robotyzacji w ramach Działania 4 oraz
Pracowni Turystyki w ramach Działania 5 w sprzęt komputerowy” w ramach realizacji projektu
pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Chocianowie poprzez
wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy
zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Z.Szk./231/3/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni zawodowych i pracowni informatycznej
w Zespole Szkół w Chocianowie, w ramach realizacji projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału
kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Chocianowie poprzez wsparcie nauki zawodu w
warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach którego
realizowane będzie następujące zadanie: Zadanie 2: Dostawa i wyposażenie Pracowni
Informatycznej w ramach Działania 2, Pracowni Komputerowego Wspomagania Projektowania i
Programowania Obrabiarek CNC w ramach Działania 3, Laboratorium Automatyzacji i
Robotyzacji w ramach Działania 4 oraz Pracowni Turystyki w ramach Działania 5 w sprzęt
komputerowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak w ust. 1 zgodnie z warunkami
SIWZ. 3. Ewentualne nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ
produktu lub producenta, zostały podane przykładowo w celu określenia minimalnych
oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu. Wykonawca
oferując przedmiot równoważny lub lepszy do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować
równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które
muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku
wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółowy opis oraz
specyfikację, z których w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, że
oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, niż
określony przez Zamawiającego i spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4.
Zamawiający informuje, że wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie
nowe, oraz wolne od wad. Wszystkie dostarczone towary (produkty) muszą posiadać aktualne i
odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm
określonych obowiązującym prawem. Każdy z dostarczonych towarów (produktów) winien
posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym. 5.
Wykonawca oświadczy, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z Dyrektywą oraz
oznakowany znakiem CE. Wykonawca załączy na etapie dostarczania do zamawiającego
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odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i dokumenty potwierdzające spełnianie
przez dany towar (produkt) wszelkich wymogów norm określonych obowiązującym prawem. 6.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres
określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia jak w ust. 2, liczonej od daty
podpisania protokołu końcowego przedmiotu umowy. 7. Wykonawca nie może zwolnić się od
odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji,
a pozostałe uprawnienia z tytułu rękojmi określają przepisy kodeksu cywilnego. 8. Wykonawca
będzie dokonywał/realizował naprawy gwarancyjne na swój koszt. Wykonawca będzie ponosił
wszelkie koszty naprawy, w tym koszt materiałów, robocizny, dojazdów i transportu, delegacji,
noclegów, itd. Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe w siedzibie jednostki Zamawiającego,
wówczas Wykonawca odbierze od Zamawiającego wadliwy przedmiot umowy za
pokwitowaniem i dostarczy go po naprawie w miejsce jego użytkowania, na swój koszt. 9.
Wykonawca dostarczy, rozładuje, wniesie, i uruchomi we wskazane miejsce zamawiany
asortyment we własnym zakresie i na własny koszt, w dniach i godzinach pracy szkoły, tj. od
poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00 (lub w wyjątkowej sytuacji po godz. 15:00 lub sobotę,
za wcześniejszą zgodą Zamawiającego). Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym
termin wykonania i dostawy z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 10. Wykonawca jest
odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie,
jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV: 30213100-6, 30213200-7, 30213300-8, 30237000-9, 48000000-8,
38652100-1, 30195000-2, 30232110-8, 48820000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 271847.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
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IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: 13p Grzegorz Kociumbas
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Międzyleska 2-4
Kod pocztowy: 50-514
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 238841.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 226854.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 299935.61
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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