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Ogłoszenie nr 510163098-N-2019 z dnia 05-08-2019 r.
Gmina Miasta Gdyni: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich
placówek oświatowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
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
„Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc
w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”, „Zdolni z Pomorza- GDYNIA”
dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz projektu
„Laboratorium Edukacji Przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 543219-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540089054-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Al. Marszałka
Piłsudskiego , 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail
umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://www.gdynia.pl/bip
Adres profilu nabywcy: https://www.gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich placówek oświatowych w
ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do
gdyńskich placówek oświatowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014-2020. Zamówienie podzielone jest na 5 części. Szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni
przedmiotowych wskazany został w załączniku nr 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV: 30232100-5, 32322000-6, 38652100-1, 30195200-4

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: laptopy, urządzenia wielofunkcyjne; dostawa dla
przedszkoli w ramach projektu „Gdyńskie turbo
przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz
tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania
przedszkolnego w Gdyni”
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 1 Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: – 35.332,64 zł brutto. W związku z faktem, iż
cena najkorzystniejszej oferty (41.784,73) przekracza wartość kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej
oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 1.
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: sprzęt multimedialny; dostawa dla przedszkoli
w ramach projektu „Gdyńskie turbo przedszkolaki –
program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych
miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w
Gdyni”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 69000.99
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

05.08.2019, 16:19

3z5

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/ab54136b-ea65-4e8c-965f-0e11...

Liczba otrzymanych ofert: 5
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Dreamtec Sp. z o. o.
Email wykonawcy: handlowy@dreamtec.pl
Adres pocztowy: Plac Strzelecki 20
Kod pocztowy: 50-224
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
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 49765.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 49765.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 96355.00
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:
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: laptopy, urządzenia wielofunkcyjne; dostawa do
III-ego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przy ul.
Legionów 27, 81-001 Gdynia w ramach projektu „Zdolni z
Pomorza- GDYNIA”
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 3 Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: – 17.848,98 zł brutto. W związku z faktem, iż
cena najkorzystniejszej oferty (26.232,78 zł) przekracza wartość kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej
oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 3.
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CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: laptopy, tablety; dostawa do XVII-ego Liceum
Ogólnokształcącego w Gdyni, ul. 10 Lutego 26, 81-364
Gdynia w ramach projektu "Laboratorium Edukacji
Przyszłości"
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 4 Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: – 36.506,70 zł brutto. W związku z faktem, iż
cena najkorzystniejszej oferty (48.275,26 zł) przekracza wartość kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej
oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 4.
CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: urządzenia multimedialne; dostawa do XVII-ego
Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, ul. 10 Lutego 26,
81-364 Gdynia w ramach projektu "Laboratorium Edukacji
Przyszłości"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12189.67
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: KSERKOM 2 Barbara Weberbauer
Email wykonawcy: barbara.weberbauer@kserkom.com.pl
Adres pocztowy: ul. Romanowicza 32
Kod pocztowy: 33-100
Miejscowość: Tarnów
Kraj/woj.: małopolskie
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 12177.00
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Oferta z najniższą ceną/kosztem 12177.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18215.00
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.
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