
Ogłoszenie nr 101055 - 2017 z dnia 2017-06-27 r.  

Wrocław:  

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 
Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej 

w LO nr III 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 509533-N-2017 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 89037-2017 

 

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: Liceum Ogólnokształcące Nr III, krajowy numer identyfikacyjny 

20596600000, ul. ul. Składowa  5, 50209   Wrocław, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 

71 798 67 32, faks 71 798 42 32, e-mail administracja@lo3.wroc.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.lo3.wroc.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Oswiatowa jednostka 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:  

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  

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:  
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia prawni szkolnych w tym mebli, 

sprzętu, oprogramowania, pomocy dydaktycznych. 2.Na przedmiot zamówienia składa się: 

Zadanie 1: Dostawa i montaż wyposażenia pracowni fizycznej zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

SIWZ, Zadanie 2: Dostawa i montaż wyposażenia pracowni biologicznej zgodnie z 

załącznikiem nr 3 do SIWZ, Zadanie 3: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i 

oprogramowania zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 3.Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawierają załączniki od nr 2 do nr 4 niniejszej SIWZ. Określone w załączniku 

wymagania (parametry techniczno-użytkowe) dotyczące przedmiotu zamówienia są 

wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia 

o lepszych parametrach, które winny zostać opisane w odpowiednim załączniku do SIWZ 

(2,3 lub 4). Do oferty (wzór wg załącznika nr 1) należy dołączyć wypełniony odpowiedni 

załącznik (2,3 lub 4) opisujący oferowane przedmioty zamówienia danego zadania. 

4.Parametry techniczno-użytkowe podane w załącznikach nr 2 do 4 do niniejszej SIWZ są 

wymagane. Niepodanie jakiekolwiek parametru daje podstawy Zamawiającemu do 

odrzucenia oferty. 5.Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać : instrukcję obsługi w języku polskim, gwarancję, licencje i inne dokumenty i 

elementy wyposażenia wynikające z właściwości danego przedmiotu zamówienia (np. 

komplety kluczy do mebli). 6.Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony (także wniesiony 

do wskazanej pracowni) przez Wykonawcę i zainstalowany lub zmontowany zgodnie z jego 

charakterem i właściwością. 7.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania mebli, 

sprzętu, urządzeń i pomocy dydaktycznych o równoważnych lub lepszych parametrach 

technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy 

p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez 

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że 

urządzenie są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 8.Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na 

każde Zadanie zamówienia oddzielnie.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak  

 

II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6 

Dodatkowe kody CPV: 39162110-9, 39160000-0, 30213100-6, 32322000-6, 32340000-8, 

30232110-8, 48000000-8, 44115700-6 

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  

CZĘŚĆ NR: 1    
NAZWA: Dostawa i montaż wyposażenia 

pracowni fizycznej  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę  



unieważnienia postępowania:  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/06/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT188159.72 

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: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  

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

nie  

Fabryka Pomocy Naukowych sp. z o.o.,  fnp@fnpnysa.com.pl,  ul. Słowiańska 7 48-300 

Nysa,  48-300,  Nysa,  kraj/woj. opolskie 

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 231436,45 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 231436,45 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem  

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    
NAZWA: Dostawa i montaż wyposażenia 

pracowni biologicznej 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę 

unieważnienia postępowania:  
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/06/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT144630.55 

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: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  

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

nie  

Fabryka Pomocy Naukowych sp. z o.o.,  fnp@fnpnysa.com.pl,  ul. Słowiańska 7 48-300 

Nysa,  48-300,  Nysa,  kraj/woj. opolskie 

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 177491,86 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 177491,86 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem  

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: 3    
NAZWA: Dostawa i montaż sprzętu 

komputerowego i oprogramowania 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę 

unieważnienia postępowania:  
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/06/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT97200.00 

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: 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  

Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o.,  przetergi@cezarkomputery.pl,  ul. Wolność 

8/4 26-600 Radom,  26-600,  Radom,  kraj/woj. mazowieckie 

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 119556 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 119556 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 146510,85 

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:  

 

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. 
 


