Ogłoszenie nr 89409 - 2017 z dnia 2017-05-29 r.
Oleśnica: Dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni w szkołach
ponadgimnazjalnych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy” , Powiat Oleśnicki
dla rynku pracy” , „Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku
pracy” realizowane przez Powiat Oleśnicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 64811 - 2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy, krajowy numer
identyfikacyjny 93193469600000, ul. ul. J. Słowackiego 10, 56400 Oleśnica, państwo
Polska, woj. dolnośląskie, tel. 713 140 107, faks 713 140 110, e-mail zamowienia@powiatolesnicki.pl
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-olesnicki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego
z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni w szkołach ponadgimnazjalnych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RP.272.1.2.2017
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:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego celem
wyposażenia pracowni dla uczestników projektu „Podniesienie jakości edukacji w liceach
ogólnokształcących w Oleśnicy” realizowanego przez Powiat Oleśnicki w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa: 10 Edukacja, Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania: 10.2.2
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, „Powiat Oleśnicki dla
rynku pracy” realizowanego przez Powiat Oleśnicki w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10
Edukacja, Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy, Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne oraz „Uczę się zawodowo buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy” - realizowanego przez Powiat
Oleśnicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Edukacja, Działania: 10.4 Dostosowanie systemów
kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania: 10.4.2
Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT
WROF. 2. Sprzęt będzie wykorzystywany w pracowniach: TIK, komunikacji w języku
obcym, produkcji rolniczej, lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów
operacyjnych, aplikacji komputerowych, spedycji, środków transportu, organizowania i
prowadzenia sprzedaży. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz transport sprzętu. 3.
Zamawiający informuje, że sprzęt zostanie zakupiony przez Powiat Oleśnicki, jako organ
nadzorujący, celem przekazania bezpłatnie placówkom oświatowym, które wykorzystają go
do celów związanych z działalnością dydaktyczną. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość
składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej
specyfikacji części zamówienia – części od I do IV: CZĘŚĆ I Wyposażenie pracowni w II
Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy: 1. Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi
modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) - urządzenie sieciowe
służące do łączenia różnych sieci komputerowych z wbudowanym rewallem – 1 szt. 2.
Przełącznik zarządzalny /switch/ - urządzenie sieciowe do konfiguracji V-Lanów – 1 szt. 3.
Serwer plików NAS dla składowania danych – 3 dyski x 3TB – 1 szt. 4. Zasilacz UPS dla
bezawaryjnej pracy NAS – 1 szt. 5. Kontroler WLAN – urządzenie zarządzające szkolną
siecią bezprzewodową – 1 szt. 6. Punkt dostępowy - urządzenie zapewniające dostęp do sieci
komputerowej za pomocą bezprzewodowego nośnika transmisyjnego – 4 szt. 7. Szafa rack 19
‘’ wentylowana – obudowa elementów infrastruktury sieciowej – 1 szt. 8. Usługa instalacji
wraz z okablowaniem i niezbędnymi akcesoriami – kompletna usługa 9. Przenośny komputer
dla ucznia wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem – 34 szt. 10. Przenośny
komputer dla nauczyciela wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem – 4 szt. 11.
Dedykowane urządzenie do ładowania komputerów – szafka mobilna na laptopy – 2 szt. 12.
Klawiatura specjalistyczna– dostosowanie dla osoby z niepełnosprawnością – 1 szt. 13. Mysz
specjalistyczna – dostosowanie dla osoby z niepełnosprawnością – 1 szt. 14. Cyfrowe
urządzenie zapisujące obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem – 1 szt. CZĘŚĆ II
Wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w

Bierutowie 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym – 1 szt.
2. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 – 1 szt. 3. Projektor multimedialny – 1 szt.
4. Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym – 16 szt. 5. Tablica
interaktywna z systemem mocowania – 2 szt. CZĘŚĆ III Wyposażenie pracowni w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu: 1. Drukarka laserowa ze
skanerem i kopiarką A4 – 1 szt. CZĘŚĆ IV Wyposażenie pracowni w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy: 1. Klawiatura i mysz bezprzewodowa – zestaw – 10 szt. 2.
Streamer taśmowy – 10 szt. 3. Zasilacz UPS – 10 szt. 4. Router – 10 szt. 5. Telefon
internetowy Cisco 1 Line IP Phonea – 10 szt. 6. Zestaw edukacyjny – routery, switche do
Cisco CCNA – 2 szt. 7. Szafa rack – 1 szt. 8. Serwer stelażowy z kontrolerem pamięci
masowej – 2 szt. 9. Tablet – 10 szt. 10. Komputer przenośny – 10 szt. 11. Komputer
przenośny – 22 szt. 12. Głośniki do komputerów przenośnych – 22 kpl. 13. Drukarka
laserowa + skaner + kopiarka A4 – 6 szt. 14. Projektor multimedialny – 5 szt. 15. Ekran
projekcyjny – 4 szt. 16. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił w Załączniku nr 1 do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, a także w
Załączniku nr 6 do SIWZ– projekcie umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
II.5) Główny Kod CPV: 30236000-2
Dodatkowe kody CPV: 30213100-6, 30213200-7, 30232110-8, 48000000-8,
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Wyposażenie pracowni w II Liceum
CZĘŚĆ NR: 1
Ogólnokształcącym w Oleśnicy
Postępowanie/część zostało unieważnione
nie
Należy podać podstawę i przyczynę
unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT104569.73
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
13 p Grzegorz Kociumbas, , biuro@13p.pl, ul. Turkusowa 11, 52-215 Wrocław, 52-215,
Wrocław, kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: PL
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 117693.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 117693.40
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 117693.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia
postępowania:
w postępowaniu na cześć 2 zostaly złożone dwie oferty
następujących Wykonawców: 1) Przedsiębiorstwo
Wytwórczo-Handlowe WIP Małgorzata SzczepanikGrzywacz, ul. Reymonta 23, 44-200 Rybnik, z ceną 48
117,00 zł 2) 13 p Grzegorz Kociumbas, ul. Turkusowa 11,
52-215 Wrocław z ceną 52 967,70 zł Kwota, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części
II zamówienia, podana bezpośrednio przed otwarciem ofert
to 47 859,00 zł brutto zł. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust.
2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty. Jeżeli zamawiający dopuścił
możliwość składania ofert częściowych , do unieważnienia
w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art.
93 ust. 1 pkt 4 stosuje się odpowiednio.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

NAZWA: Wyposażenie
pracowni w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im.
Władysława Reymonta w
Bierutowie

IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT44590.26
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
, , , , , kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Wyposażenie pracowni w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu

Postępowanie/część zostało
unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę
unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT644.17
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
13 p Grzegorz Kociumbas, , biuro@13p.pl, ul. Turkusowa 11, 52-215 Wrocław, 52-215,
Wrocław, kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 605.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 605.16
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 762.60
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
NAZWA: Wyposażenie
pracowni w Zespole Szkół
CZĘŚĆ NR: 4
Ponadgimnazjalnych w
Oleśnicy
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia
postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Pzp, zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Jeżeli
zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych,
do unieważnienia w części postępowania o udzielenie
zamówienia przepis art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp stosuje się
odpowiednio.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
, , , , , kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

