ZSZ.D.080.18.2018
Działdowo dnia 14.05. 2018 r.
Nr postępowania ZP.03/01/2018

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

I.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. , poz. 1579 ze zmianami), zawiadamia, o
wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest
Dostawa wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki w zawodach technik
mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr
1 w Działdowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.
W postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr
oferty
1

2

Firma (nazwa) lub
nazwisko
oraz
adres
Wykonawcy
NDN – Zbigniew
Daniluk, ul.
Janowskiego 15, 02784 Warszawa
ABPPLANALP sp.z
o.o , ul. Kostrzyńska
36, 02-979
Warszawa

Nr
zadania

Liczba pkt.
w kryterium:
cena brutto

Liczba pkt.
w kryterium:
Termin
wykonania

1

60

10

20

90

odrzucona

odrzucona

odrzucona

odrzucona

odrzucona

Liczba pkt.
w kryterium:
Okres gwarancji

Razem

1. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 do zadania
nr 1 złożoną przez wykonawcę: Uzasadnienie wyboru: NDN – Zbigniew Daniluk,
ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa
 Cena
– 60,00 pkt.
 Termin wykonania
– 10,00pkt.
 Okres gwarancji
– 20,00 pkt.
 Liczba uzyskanych punktów
– 90,00 pkt.
Oferta uzyskała największą ilość punktów spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu.

ZSZ.D.080.19.2018
Działdowo 14.05.2018

ABPLANALP sp. z o. o.
ul. Kostrzyńska 36
02-979 Warszawa
Dotyczy postępowania znak ZP.03/01/2011 w sprawie: Dostawa wyposażenia
pracowni elektrotechniki i elektroniki w zawodach technik mechatronik i mechanik
pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na
lata 2014-2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. , poz. 1579 ze
zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp.
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie działając zgodnie z art.92 ust. 1 pkt.2 w
związku z art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zmianami) zwaną dalej „ustawą Pzp”
zawiadamia o odrzuceniu oferty oznaczonej nr 2do zadania nr 1 złożonej przez
Firmę ABPLANALP sp. z o. o. ,ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 40 pkt.3 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy – Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2017r. , poz. 1579 ze zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp.
UZASADNIENIE
Oferta nr 2 do zadania nr 1 złożona przez Firmę ABPLANALP sp. z o. o. ,ul.
Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt.
2) ustawy Pzp, z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, a niezgodności tej nie da się poprawić na podstawie art. 87
ust.2 pkt 3) ustawy Pzp. Zgodnie tabelą szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia – w pozycji nr 8 zgodnie z wymaganiami zamawiającego, oferowana
drukarka musiała posiadać podajnik papieru na minimum 250 arkuszy. Zaoferowana
drukarka XEROX Workcentre 3025V NI posiada podajnik papieru na 150 arkuszy. W
pozycji 20 Mostek cyfrowy RLC zgodnie z wymaganiami zamawiającego oferowany
sprzęt musiał posiadać pokrętło kalibracji zerowania wskazania wyświetlacza.
Zaoferowany sprzęt DER EE- De 5000 nie posiada obrotowego przełącznika funkcji i
zakresów oraz pokrętła kalibracji – zerowania wskazania wyświetlacza, a
wyposażony jest jedynie w przyciski obsługi.

Reasumując, wobec przygotowania oferty w sposób niezgodny z SIWZ oraz
w sposób uniemożliwiający identyfikację oferowanych materiałów i weryfikację ich
zgodności z SIWZ zamawiający zobowiązany był odrzucić ofertę nr 2 do zadania nr 1
z postępowania.
I.
Jednocześnie zamawiający informuje, iż oferta firmy ABPLANALP sp. z o.
o. ,ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa została odrzucona zgodnie
wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 kwietnia 2018r Sygn. akt KIO
547/18 .

