
Ogłoszenie nr 510049238-N-2019 z dnia 14-03-2019 r.  

Gmina Modliborzyce: Dostawa sprzętu w ramach projektu „Młodzi kreatorzy”  

 

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  

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Młodzi kreatorzy” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, 

kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 505047-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Modliborzyce, Krajowy numer identyfikacyjny 83040960800000, ul. ul. Piłsudskiego  

63, 23-310  Modliborzyce, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 158 715 079, e-mail 

modliborzyce@wp.pl, faks 158 717 102.  

Adres strony internetowej (url): www.modliborzyce.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa sprzętu w ramach projektu „Młodzi kreatorzy”  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

INW.271.1.3.2019  

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:  
2.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Dostawa sprzętu w ramach projektu „Młodzi 

kreatorzy” polegająca na zakupie i dostawie sprzętu komputerowego, multimedialnego dla 

szkół gminy Modliborzyce tj.: Zespołu Szkół w Modliborzycach, Zespołu Szkół w 

Wierzchowiskach Drugich, Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Modliborzyce w ramach projektu pod nazwą: 

„Młodzi kreatorzy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-



2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie 

ogólne. 2.2. Szczegółowy opis zamówienia, specyfikację techniczną oraz miejsce dostawy 

został zawarty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiący Załączniki nr 1 do 

SIWZ. Wymienione w opisie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać 

karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz muszą być wolne od obciążeń 

prawami osób trzecich. 2.3. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć 

materiałów gwarantujących odpowiednią jakość o parametrach technicznych i jakościowych 

nie gorszych niż określone w OPZ. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać 

wymagania wynikające z przepisów prawa w zakresie jakości norm lub specyfikacji 

technicznych, systemu oceny zgodności, bezpieczeństwa dopuszczenia do obrotu. Zabrania 

się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom norm europejskich. 

2.4.Zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy, osobiście, bez udziału 

kuriera) wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem pomocy dydaktycznych, 

materiałów, urządzeń, sprzętów. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, 

zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu 

zamówienia. 2.5. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowana dostawą, poinformuje o 

niej Zamawiającego uzgadniając datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia do 

danej szkoły. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w dni robocze tj. poniedziałek – piątek 

w godzinach ustalonych z dyrektorem placówki. 2.6. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia 

wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje 

techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne, należy przyjąć, że każdemu takiemu odniesieniu towarzyszy sformułowanie 

,,lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem 

innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod 

warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i 

jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Materiały lub urządzenia 

pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy 

użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, 

aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia 

pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 

przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” 

Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie 

dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie 

przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 

Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami 

producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując 

oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu 

zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i 

cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając 

tym samym za właściwy każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 2.8. 

Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Zamawiający nie zastrzega 

obowiązku osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W przypadku 

powierzenia zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę 

części zamówienia w formularzu ofertowym Załącznik Nr 2 do SIWZ części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie 

przedsiębiorstwa) podwykonawców. W przypadku powierzenia wykonania części 

zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora 

Podwykonawców podczas wykonywania zamówienia i usuwania ewentualnych wad w 

przedmiocie dostawy. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia Podwykonawców 



jak za własne działania. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą 

wymagana jest zgoda Zamawiającego.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6 

 

Dodatkowe kody CPV: 30230000-0, 32322000-6, 30195000-2, 48190000-6, 38652100-1  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
3.1. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia będzie stanowił kryterium oceny ofert. 

Wykonawca w Formularzu ofertowym wskaże termin dostawy liczony w dniach 

kalendarzowych od daty podpisania umowy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia 30 dni 

kalendarzowych od daty podpisania umowy.  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 210709.28  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  6  

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  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.  

Email wykonawcy: przetargi@cezarkomputery.pl  

Adres pocztowy: ul. Wolność 8 lok. 4  

Kod pocztowy: 26-600  

Miejscowość: Radom  

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 257654.25  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 257654.25  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 298296.95  

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.  

  

 


