Ogłoszenie nr 510042471-N-2019 z dnia 05-03-2019 r.
Gmina Szczuczyn: Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych w ramach projektu
Akademia przedszkolaka
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: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja,
Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 506713-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Szczuczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 45066976600000, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230
Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 50 80, e-mail um@szczuczyn.pl, faks 86 273 50
81.
Adres strony internetowej (url): www.um.szczuczyn.pl, , https://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy
dydaktycznych w ramach projektu Akademia przedszkolaka
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): RK.271.1.2019.AP
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:
Zamówienie składa się z dwóch części, a jego przedmiotem jest Dostawa sprzętu komputerowego i
pomocy dydaktycznych w ramach projektu Akademia przedszkolaka, polegająca na realizacji niżej
wymienionych zadań: Część 1: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego.
Zamówienie obejmuje m.in. dostawę takich urządzeń jak: - Tablica interaktywna – szt. 2, - Rzutniki /
projektory do współpracy z tablicą – szt. 2, - Edukacyjne oprogramowanie do tablicy interaktywnej –
szt. 2, - Laptop z systemem operacyjnym – szt. 2 - Oprogramowanie do komputerów, pakiet biurowy –
szt. 2, - Ekran projekcyjny – szt. 1, -Rzutnik/projektor do obsługi ekranu – szt. 1, - Kamera cyfrowa - szt.

1, - Aparat cyfrowy - szt. 1, - Tablety - szt. 20, - Szafa na tablety – szt. 1, - Magiczny dywan – szt. 2, Magiczna ściana – szt. 1 Szczegółowy zakres opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia, dla Części
1 zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1a do SIWZ. Część 2: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych.
Zamówienie obejmuje m.in. dostawę takich urządzeń jak: - Stolik z instrumentami muzycznymi – szt.
2, - Suchy basen z piłeczkami – szt. 1, - Aktywny stolik – szt. 2, - Zestaw klocków piankowych – szt. 2, Wewnętrzny kącik zabaw – szt. 2, - Zestaw - Duża Motoryka (zestaw do integracji sensorycznej) – szt.
1, - Dwustronna huśtawka wewnętrzna – szt. 2, - Leżak przedszkolny – szt. 35, - Szafka na leżaki i pościel
- 2. Szczegółowy zakres opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia, dla Części 2 zamówienia,
stanowiącym załącznik Nr 1b do SIWZ. Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą
być fabrycznie nowe oraz wolne od wad i obciążeń osób trzecich, dopuszczone do stosowania w
placówkach oświatowych. Produkty muszą posiadać atesty higieniczne i certyfikaty bezpieczeństwa.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to określają one minimalny standard jakości materiałów
przyjętych do wyceny lub minimalne wymogi dla sprzętu przewidzianego do użycia. Wykonawca w
takim przypadku może zaoferować przedmioty równoważne załączając do oferty karty katalogowe na
oferowane przedmioty i atesty. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Zamawiający w zamówieniu nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3 i 4
ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV: 30236000-2, 30213100-6, 48000000-8, 39162100-6, 37520000-9, 37420000-8
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
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 65097.56
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8

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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: Wilanka Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Lindleya 16
Kod pocztowy: 02-013
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
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 63782.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63782.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 109572.23
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom nie
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 49918.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: Polska
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
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 48189.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48189.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 48189.12
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom nie

