Ogłoszenie nr 2022/BZP 00332261/01 z dnia 2022-09-05

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż doposażenia komputerowego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skwierzyna
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966929
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rynek 1
1.5.2.) Miejscowość: Skwierzyna
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-440
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: +48 95 721 65 10
1.5.8.) Numer faksu: +48 95 721 65 39
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@skwierzyna.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skwierzyna.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.skwierzyna.pl/zamowienia_publiczne/12/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż doposażenia komputerowego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna”.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1600c805-0d83-11ed-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00332261/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-05 08:27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016516/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa i montaż doposażenia komputerowego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach
projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna”
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
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Europejskiej: Tak
2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia
zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00279117/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

: dostawa i montaż fabrycznie nowych 8 zestawów tablic interaktywnych wraz z rzutnikami
Specyfikacja techniczna, wymagania minimalne:
Tablice Interaktywne:
Dane techniczne:
• Typ: Tablica interaktywna
• Przekątna tablicy: minimum 75 cali
• Technologia: Dotykowa – pozycjonowanie w podczerwieni
• Forma obsługi: palcem lub dowolnym wskaźnikiem
• Format obrazu: 4:3
• Własność powierzchni: magnetyczna, odporna na ścieranie
• Rozdzielczość: minimum: 30000x30000
• Oprogramowanie: oprogramowanie w języku polskim kompatybilne z systemem Windows 10 pozwalające na
współdziałanie z komputerem oraz projektorem multimedialnym
• Zasilanie: energia pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB o długości min. 6m
- wbudowany zestaw nagłaśniający
- uchwyty montażowe
Rzutniki multimedialne :
Dane techniczne
• Typ: Projektor
• Rozdzielczość: min. 1024x768 (XGA)
• Czas pracy lampy: min. 5000h
• Kontrast: min. 13000:1
• Jasność: min. 3100 lm
• Typ złączy: HDMI
• Technologia: 3LCD lub równoważna o nie gorszych parametrach technicznych
- Kabel VGA
- Kabel zasilający
- Uchwyty montażowe
Uwagi:
a/ Inne nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśniane będą w ramach nadzoru
inwestorskiego.
b/ Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i PPOŻ. i Ochrony Środowiska.
c/ Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych parametrach
technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora dokumentacji technicznej.
Uwagi ogólne:
jeśli w SWZ podane zostały nazwy i producenci materiałów i technologii – to podane zostały one jedynie jako przykładowe,
w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione muszą być, by mogły być użyte w czasie
realizacji zamówienia.
Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku
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do przyjętych w dokumentacji.
Symbole, czy oznaczenia przyjęte na potrzeby kosztorysów należy także traktować jako typ - przykład. Bezwzględnie
dopuszcza się inne materiały, innych producentów o podobnych - nie gorszych parametrach i standardach, o
właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych które zostały określone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt powinien mieć te same cechy funkcjonalne.
4.5.3.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36142,32 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51880,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 36142,32 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KSERKOM Tomasz Zmarzły
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8731119323
7.3.3) Ulica: Romanowicza 32
7.3.4) Miejscowość: Tarnów
7.3.5) Kod pocztowy: 33-100
7.3.6.) Województwo: małopolskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36142,32 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 dni
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