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Zawiadomienie o odrzuconych ofertach Wykonawców
oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty przedmiotu zamówienia.

Dofilczy: ,, Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych i innego 'sprzętu niezbędnego do
r e al i z acj i pr o gr amów nau c z ani a z wy kor zy s t ani e m t e c hno l o gi i i nfo r m a cyj no -

komunikacyjnych, w rąmach Rządowego Programu rozłijania kompetencii uczniów i
nauczycieli y, zakresie stosovtania technologii informacyjno-komunikacyjnych - ,,Cyfrou,a
szkoła ''dlą Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryką Sienkiewicza w Klwatce".

Działając napodstawie art.92 ust.1 ustawy zdnta29 stycznia2004r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. zŻ010 r. nr 113 poz'759 zpóŻn. zmianami) Zamawiąącv informuje,
że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetatgu nieograniczonęgo na,, Dostawę i
montaż pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów
nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach
Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zalcresie stosowania
technologii informacyjno-komunikncyjnych _ ,,Cyfrowa szkoła "dla Publicznej Szkoły
Podstawowei im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce".

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty przy czym:
{ odrzucone oferfy przedmiotu zamówienia:

Nazwa i adres
fi.tny

Uzasadnien ie prarvne odrzuceni a

oferty Wykonawcy Z poslępowania o
udzielenie zamówienia

Llzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty
Wykonawcy' z postępowania o udzieIenie zamówienia

Moje Bambino
Sp. z o.o. S.K.A
ul. Graniczna 46
93-428Łódź

art.89 ust.l pkt.2 ustawy
z dniaŻ9 styczniaŻUU4 r.
Prawo zamówien
publicznych

Zamawiający w toku badania ofefi stwierdził ,iż
Wykonawca wrazz ofertą nie przedłoŻył dokumentów
zgodnie zrozdziałem VlA SIWZ potwierdzających, ze
oferowanę dostawy odpowiadają wymaganiom
j akości owych przez Zamawiaj ącego tj. CeĘfi katu I So,
Deklaracji zgodności , CeĘfikatu Energy Star 5.0,
Certyfikowany przez producenta serwis w Polsce .

W dniu 04.10.2012 r. pismem znak
Zp'27 l l 1 l 6 l ZE As l 20 1 2 Zamaw iaj ący w ęzw ał stosownie
do treści ar1'26 ust'3 ustawy wykonawcę do uzupełnienia
dokumentów potwierdzających spełnianie , że oferowany
sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego tj.:
Komouter dla ucznia :

1. Certyfikat ISo9001:2000 dla producenta Sprzętu
2.Certyfikat ISo 14001 dla producenta Sprzętu
3'Deklaracja zgodności CE
4.oferowane modele komputerÓw muszą posiadać

ceĘfi kat, potwierdzający poprawną współpracę
oferowanych modeli komputerów z Systemem
operacyjnym (załączyć, wydruk ze strony )

5'GłośnoŚć jednostki centralnej mierzona zgodnie z
norTną lso 1119 orazWkazana zgodnie z normą
ISo 9296 w pozycji operatora w trybie pracyjałowej
(IDLE) wynosząca maksymalnie 21 dB
(załączy ć oświadczenie producenta)

6. Certyfikat EnergyStar 5.0 Wymagany wpis dotyczący
oferowanego [omputera w internetowym
katalogu http :l/wWW.eU- energ''_stłrr.0rg - dopuszcza
się wvdruk ze Stronv internetowei



7. Cerryfikat EPEAT na poziomie SILVER. Wymagany
wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej
w internetowym katalogu http ://ww w. ępęat'net

8. oświadczenia producenta komputera, że w przypadku
nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych
oferenta lub firmy serwisującej, przyjmie na siebie
wszelkie zobowiązania zwlązane z serwisem
gwarancyjnym

Komputer dla nauczvciela:
1. Certyfikat ISo9001:2000 dla producenta sprzętu
2.Certyfikat ISo 14001 dla producenta Sprzętu
3.Deklaracja zgodnoŚci CE
4. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych,

w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci oświadczenia producenta jednostki

5. Cenyfikat EPEAT na poziomie COLD. Wymagany
wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w
internetowym katalogu http:/iwww.epeat.net -
dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

6. Cerryfikat EnergyStar 5.0 komputer musi znajdowac
się na liście zgodnoŚci dostępnej na stronię

www. energystar. qov oraz http ://www.eu-energystar.org
7. Firma serwisująca musi posiadać lso 900l:2000 na
świadczęnie usług serwisowych oraz posiadac
autoryzacje producenta komputera dokumenty
potwierdzające załączyc do oferty' Sęrwis urządzeń musi
być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnęra Serwisowego Producenta - wymagane
dołączenie do oferty oświadczenia Producenta, Że serwis
będzie realizowany przez Autotyzowanego Partnera
Serwi sowego Producenta lub bezpośred nio przez
Producenta
8' z pozycji lp. l7 wskazaĆ czy komputer będzie

obsfugiwać stację dokującą (stacja dokująca wrazz
zasilaczęm umozl iwi aj ącym ładowan i e laptopa
bezpośredn i o przez stację dokuj ąc{
Sieciowe u rzadzen ie wielofun kcvi ne, drukarka
laserowa. skaner:
1. certyfikat lSo9001 dla producenta sprzętu
2. Deklaracje CE dla urządzenia
Tablica interaktvwna E-Instruction. TouchBoard
1279
l.CE i zgodnoŚć z Dyrektywą RoHS'
Certyfikowany przez producenta tablicy serwis w Polsce

2. załączyĆ wydruk z komputera parametry tablicy oraz
wskazać czy
- jest magnetyczna

- czy jest możliwośc pracy 4-ch osób jednoczeŚnie

Router z wbudowanvmi modulami zarrorv sieciowei"
punkty dostępowe bedace elementem szkolnei sieci
bezprzewodowej
Potwierdzeniem wysokiej skuteczności systemów

bezpieczeństwa są posiadane przez producenta
certylrkaty' Producent musi posiadać następuj ące
certyfikaty: ISO 9001, UTM NSS Approved, EAL4+,
ICSA Labs dla funkcji: Firewall, IPSec, Network IPS,
Antywirus

W wy znaczonym przez Zamaw iającego term i n i e

uzupełnienia dokumęntów do dnia l0.l0'20l2 r.

Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów
potwi erd zaj ąc y 9h Że oferowan e d ostawy odpowi adaj ą
wymaganiom określonym przez Zamawiaj ącego. W
zw iązku z p ow y Ższy m wedł u g oceny Zamawiaj ące go
oferta Wvkonawcv nie odpowiada wymaganiom



zapisanym w SIWZ
Zgodnie z art.89 ust.1 pkt' 2 ustawy PZP Zamawiający
odrzuca ofefię, jeŻeli jej treŚć nie odpowiada treści
Specyfikacji Istotnych Warunków ZamÓwięnia.

Zamawiający dokonał oceny i porownania złoŻonych ofert niepodlegających
odrzuceniu Ze Specyfi kacj ą Istotnych Warunków Zamowienia przy wyborzę
najkorzystniejszej ofęrty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert

ustalono, iż oferta nr 3 firmy Biur-Pol Zbigniew Sobień uL 7905 Roku 6ą 26-600
Radom odpowiada wszystkim wymaganiom określonym W ustawie oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane w specyfikacji kryterium wyboru .

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze nie wykluczono zadnego Wykonawcy.

Numer ofeĘ
2

Nazwa (firma), siedziba i adręs wykonawcy:
SOFTRIX Crzegorz Laskowski ul. Traugutta 6l' 26'600 Radom

Całkowita cena brutto 125.784,00 zł

Kryterium
oceny

Ocena
(liczba pkt)

Uzasadnienie
Łączna
punktacja

KolejnoŚć
ofert wg
kryterium
c€ny

cena
najniższa 88,24 pkt

C 6;n najniższa cena wynikająca
ze złożonych nie podlegających
odrzuceniu ofert

88,24 pkt
Oferta druga
w kolejnoŚci

L x
C 1 cena ofert badanej nie podlegającej

odrzuceniu

110.996,76 zł

Q= - x100 =88,24pkt
L25.784,00 zł

Numer ofeĘ
3

Nazwa (firma), siędziba i adres wykonawcy:
Biur-PoI Zbigniew Sobień ul. l905 Roku 60' 26-600 Radom

Całkowita cena brutto 110.996,76 zł

Kfierium
oceny

Ocena
(liczba pkt)

Uzasadnienie
Łączna
punktacja

KolejnoŚć
ofert wg
kryterium
ceny

cena
najniższa 1O0 pkt

C 6;6 najniższa cena wynikająca
ze złożonych nie podlegających
odrzuceniu ofeft

Q= ----- xloo
C 1 cena ofert badanej ni€ podlegającej

odrzuceniu

110.996,76 zł

Q= - x100 =loopkt
110'996'76 zł

100 pkt

Oferta
pierwsza
w kolejności



Zamawiającv przewiduj e zawarcię Llmowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niz 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną . w przypadku przesłania
zawiadomienia w inny sposób umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż l0 dni od daty
przesłania zawiadomienia o wyborze oferly najkorzystniejszej .

Na podstawie ań. 27 ust,2 ustawy Pzp Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie
otrzymania faksem niniejszego pisma na nr 48 320 23 57.

W dniu 17.I0.20I2 r. zanieszczono zawiadomienie:
- na stronie internetowej WWW.bip.gozd.pl
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZamawiĄącego


