Ogłoszenie nr 510037002-N-2019 z dnia 26-02-2019 r.
Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach
projektu „Przedszkola Marzeń” dofinansowanego ze środków w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 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
Przedszkola Marzeń
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 662520-N-2018 z dnia 2018-12-17 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Krajowy numer identyfikacyjny 52006309000000, ul.
ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 7196678, e-mail
juchnowiec@wp.pl, faks 0-85 7195700.
Adres strony internetowej (url): www.zsj.home.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Przedszkola Marzeń”
dofinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
26.4.2018
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:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych. Przedmiot zamówienia jest
podzielony na 5 części: Część I Pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych „Daję słowo”
Część II Pomoce dydaktyczne do zajęć terapii ręki „Zręczne dłonie-zręczny umysł” Część III
Pomoce dydaktyczne do zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczno –
emocjonalne Część IV Pomoce dydaktyczne do zajęć edukacyjnych rozwijających
kompetencje językowe Część V Pomoce dydaktyczne do zajęć rozwijających postawę

kreatywną przez sensoplastykę Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia dla każdej części
znajduje się w formularzu kalkulacji cenowych stanowiącym Załączniki nr 1a-1e do SIWZ.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia. Przez ofertę częściową
Zamawiający rozumie cały asortyment obejmujący daną część zamówienia. Oferta musi być
kompletna i zawierać wszystkie pozycje w zakresie poszczególnych części zamówienia.
Nieuwzględnienie w danej części, na którą składana jest oferta, chociażby jednej z
zamawianych pozycji asortymentowych, spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca
zobowiązuje się: dostarczyć własnym transportem produkty zgodnie z treścią zawartą w
SIWZ oraz załącznikami do SIWZ stosownie dla właściwej części zamówienia, wnieść
przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego znajdujących się w
jego siedzibie. Podane przez Zamawiającego nazwy mają charakter przykładowy a ich
wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie
ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie
gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli w
SOPZ stanowiącym załączniki nr 1a - 1e do SIWZ użyte są nazwy, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie, źródło, które charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego
wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile
zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z SOPZ stanowiącym załącznik nr
1a -1e do SIWZ. Nazwy pomocy lub producentów, które mogą pojawić się w SOPZ
załączonym do SIWZ nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez
Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy,
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie pomoce, zabawki muszą
spełniać polskie normy dotyczące dopuszczania ich do użytku w przedszkolach i kontaktu z
dziećmi w wieku przedszkolnym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6
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: Pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych „Daję słowo”
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 Ustawy PZP zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż
oferta z najniższą ceną przewyższa znacznie kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Pomoce dydaktyczne do zajęć terapii ręki „Zręczne dłonie-zręczny umysł”
Postępowanie / część zostało unieważnione

tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 Ustawy PZP zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż
oferta z najniższą ceną przewyższa znacznie kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Pomoce dydaktyczne do zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje
społeczno – emocjonalne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17402.42
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
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: FFW41 Łukasz Wnenk
Email wykonawcy: lukasz.wnenk@ffw41.com
Adres pocztowy: ul. Międzynarodowa 32/34
Kod pocztowy: 03-922
Miejscowość: Warszawa
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 17402.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17402.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17402.42
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: 4
NAZWA: Pomoce dydaktyczne do zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje
językowe
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 Ustawy PZP zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż
oferta z najniższą ceną przewyższa znacznie kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Pomoce dydaktyczne do zajęć rozwijających postawę kreatywną przez
sensoplastykę
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2463.41
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Biuro Plus Ewa i Krzysztof Jatel Spółka Jawna
Email wykonawcy: e.jatel@bialyystok.biuroplus.pl
Adres pocztowy: ul. Przędzalniana 8
Kod pocztowy: 15-688
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie
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 2463.41
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2463.41
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2463.41
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.

