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Bodzentyn, dnia 06.11.2018r. 

 

Zamawiający:  

Gmina Bodzentyn 

ul. Suchedniowska 3  

26-010 Bodzentyn 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ 

ODRZUCENIU OFERT (art. 92 ust. 1 Ustawy Pzp) 

 

I. Informacja o wynikach i zestawienie ofert” 

Gmina Bodzentyn zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na udzielenie zamówienia 

publicznego pn.: „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn – dostawa 

wyposażenia” została wybrana najkorzystniejsza oferta, tj. oferta złożona przez: 

 

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.  

Ul. Wolności 8 lok. 4 

26-600 Radom 

 

Na podstawie oceny kryteriów oceny ofert ustalono, że oferta tego Wykonawcy spełniała 

wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przy ocenie 

ofert z zastosowaniem Kryterium Cena 60%, Skrócenie termin realizacji zmówienia 40 % 

otrzymała najwięcej punktów. 

W ramach przedmiotowego zamówienia wpłynęło 6 ważnych ofert. 

 

Lista ważnych ofert złożonych w wymaganym terminie 

 

Nr 

oferty 

NAZWA (FIRMA) I ADRES 

WYKONAWCY 

Kryterium 

Cena 

Kryteriu

m 

Skrócenie 

termin 

realizacji 

zamówie

nia 

Ilość 

punktów 

1 

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka 

Sp. z o.o.  

Ul. Wolności 8 lok. 4 

26-600 Radom 

60 40 100 
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2 

KOBIS - Paweł Wojtanowski 

ul. Widok 16 

33-170 Tuchów 

57,17 40 97,17 

3 

ALLTECH S.J. Zdzisław Pająk, Artur 

Pająk 

ul. Spółdzielcza 33 

09-407 Płock 

54,19 40 94,19 

5 

Grupa MAC S.A. 

ul. W. Witosa 76 

25-561 Kielce 

48,14 40 88,14 

6 

PB Tenders Jakub Pawulski 

ul. A. Grzymały - Siedleckiego 4/25 

85-868 Bydgoszcz 

41,56 40 81,56 

 

II. Informacja o ofertach odrzuconych 

II.1.  Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) odrzucił ofertę 

Wykonawcy: Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas, ul. Piwna 32, 43-100 Tychy. 

Uzasadnienie prawne i faktyczne 

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej  treść nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt  3”. 

 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale  IV pkt 1 SIWZ w 

zakresie części nr 1 tj. Dostawa oprogramowania edukacyjnego, sprzętu multimedialnego,  

komputerowego i biurowego, w pozycjach nr: 1, 7 oraz 15 Zamawiający wymagał 

zaoferowania Laptopów z systemem operacyjnym zgodnie z opisem: :.  

„• ekran 15,4’’ – 15,6’’ 

• procesor min. 2 rdzenie, taktowanie min. 2,5Ghz,  pamięć cache [L3] min. 3MB, 

częstotliwość szyny FSB min 1600MHz 

• pamięć RAM DDR4  min. 4GB 

• dysk twardy min. 500GB 

• napęd CD/DVD 

• system operacyjny umożliwiający współpracę z domeną Active Directory 

• zainstalowany pakiet biurowy w pełni kompatybilny z dokumentami stworzonymi w 

pakiecie MS Office 2013 

• program antywirusowy  

• mysz bezprzewodowa, słuchawki, torba na laptopa”. 
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 Wykonawca w złożonej ofercie, zgodnie z załącznikiem nr 7A, tj. formularzem 

cenowym w ramach wskazanych powyżej pozycji zaoferował „laptopy z systemem 

operacyjnym: Lenovo V330-151KBi3-7130U 500 GB 4GB Win 10 PRO”.   Wykonawca 

niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego nie zaoferował zainstalowanego pakietu 

biurowego w pełni kompatybilnego z dokumentami stworzonymi w pakiecie MS Office 

2013, programu antywirusowego, myszy bezprzewodowej, słuchawek oraz torby na 

laptopa - co spowodowało odrzucenie złożonej oferty jako nie odpowiadającej treści 

SIWZ 

 

II.2.  Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) odrzucił ofertę Wykonawcy: 

F.H.U. "DIAMENT" Dorota Bukalska, ul. Traugutta 2/4, 42-200 Częstochowa . 

Uzasadnienie prawne i faktyczne 

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej  treść nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt  3”. 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale  IV pkt 1 SIWZ w zakresie 

części nr 1 tj. Dostawa oprogramowania edukacyjnego, sprzętu multimedialnego,  

komputerowego i biurowego, w pozycjach nr: 1, 7 oraz 15 Zamawiający wymagał 

zaoferowania Laptopów z systemem operacyjnym zgodnie z opisem:   

„• ekran 15,4’’ – 15,6’’ 

• procesor min. 2 rdzenie, taktowanie min. 2,5 GHz,  pamięć cache [L3] min. 3MB, 

częstotliwość szyny FSB min 1600MHz 

• pamięć RAM DDR4  min. 4GB 

• dysk twardy min. 500GB 

• napęd CD/DVD 

• system operacyjny umożliwiający współpracę z domeną Active Directory 

• zainstalowany pakiet biurowy w pełni kompatybilny z dokumentami stworzonymi w 

pakiecie MS Office 2013 

• program antywirusowy  

• mysz bezprzewodowa, słuchawki, torba na laptopa”. 
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Wykonawca w złożonej ofercie, zgodnie z załącznikiem nr 7A, tj. formularzem cenowym w 

ramach wskazanych powyżej pozycji zaoferował „laptopy z systemem operacyjnym: ASUS 

R540MA-DM135 N4000/4GB/500GBASUS R540MA – DMI135 

N4000/4GB/500GB/WIN10Pro, MS Office 2016 Std Acdmc OLP, G Data InternetSec. 

Szkoła na 3 lata, mysz, słuchawki, torba”. Zaoferowane laptopy posiadają procesory Intel® 

Celeron® N4000 o częstotliwości bazowej 1,10 GHz. Wymagana przez Zamawiającego 

częstotliwość 2,5 GHZ procesor może osiągnąć w trybie Burst. W działaniu funkcja ta jest 

zbliżona do funkcji Turbo znanej z komputerów stacjonarnych. Częstotliwość zależy od 

temperatury układu: jeśli emisja ciepła będzie zbyt duża, zostanie ustawiona niższa 

częstotliwość. W związku z powyższym, procesor w zaoferowanym laptopie nie będzie w 

stanie pracować cały czas z wymaganą przez Zamawiającego częstotliwością minimalną 2,5 

GHz, co skutkuje tym, iż oferta została przygotowana w sposób niezgodny z wymaganiami 

zawartymi w  rozdziale  IV pkt 1 SIWZ. 

Ponadto Zamawiający w  rozdziale  IV pkt 1 SIWZ w zakresie części nr 1 tj. Dostawa 

oprogramowania edukacyjnego, sprzętu multimedialnego,  komputerowego i biurowego, 

pozycji 16 wymagał zaoferowania komputera stacjonarnego zgodnie z opisem: 

• procesor min. 2 rdzenie, taktowanie min. 2,5Ghz,  pamięć cache [L3] min. 3MB, 

częstotliwość szyny FSB min 1600MHz 

• pamięć RAM DDR4  min. 4GB 

• dysk twardy min. 500GB 

• karta graficzna zintegrowana z płytą główną 

• monitor - ekran o przekątnej 21,5” – 22’’ 

• rozdzielczość:  min.  FULL HD 1920 x 1080 TN, podświetlenie LED, wbudowane głośniki 

min. 2x1W, 

• klawiatura - w układzie polski programisty – w kolorze zbliżonym do koloru obudowy 

• mysz  - dwa przyciski plus rolka, przewodowa w kolorze zbliżonym do obudowy, 

• Listwy antyprzepięciowe – min.3m dł. /6gniazd 

• słuchawki,  

• oprogramowanie  

- system operacyjny 64bit, umożliwiający współpracę z domeną Active Directory 
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- pakiet biurowy w pełni kompatybilny z dokumentami stworzonymi w pakiecie MS Office 

2013 Pro  

- program antywirusowy, licencja na min. 3 lata  

- oprogramowanie chroniące ucznia w sieci Internet 

- system operacyjny musi być nowy, aktywowany i nie instalowany wcześnie na żadnym 

innym komputerze z licencją bezterminową 

 Wykonawca zaoferował komputer Dell Vostro 3667 i3-6100/4GB/1000/WIN10Pro. Na 

stronie producenta widnieje informacja: „Do każdego zakupionego komputera dołączmy 

dodatkowe akcesoria niezbędne do szybkiego rozpoczęcia pracy. W zestawie z komputerem 

znajduje się klawiatura i mysz marki Dell”. Natomiast brak jest informacji o słuchawkach, 

takiej samej informacji nie ma również w treści oferty. W związku z powyższym oferta jest 

niezgodna z wymaganiami treści SIWZ. 

Biorąc powyższe pod uwagę w myśl art. 89 ust. 1 pkt 1 Zamawiający odrzuca ofertę 

jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 

II.3. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) odrzucił ofertę Wykonawcy: 

AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka Sp.J., ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce. 

Uzasadnienie prawne i faktyczne 

 Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej  treść nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt  3”. 

 W ramach złożonej oferty Wykonawca udzielił 24 - miesięcznej 

gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia podczas, gdy Zamawiający w treści SIWZ 

wymagał gwarancji na okres min. 36 miesięcy. 

Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę w punkcie IV lit. a) formularza 

ofertowego jest niezgodny z pkt 4 rozdziału VI. SIWZ, w związku z czym w myśl art. 89 

ust. 1 pkt 1 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 
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II.4. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) odrzucił ofertę Wykonawcy: KNS 

Przemysław Wielgo, ul. Młoda 53, 25-619 Kielce. 

Uzasadnienie prawne i faktyczne 

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej  treść nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt  3”. 

 

Zgodnie z opisem sposobu przygotowania oferty zawartym w rozdziale  XVII pkt 4 SIWZ 

oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 

7 A do SIWZ, którego Wykonawca nie załączył do złożonej oferty. W związku z powyższym 

oferta jest niezgodna z wymaganiami treści SIWZ. 

Biorąc powyższe pod uwagę w myśl art. 89 ust. 1 pkt 1 Zamawiający odrzuca ofertę 

jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 

II.5. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) odrzucił ofertę Wykonawcy 

13p Grzegorz Kociumbas, ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław. 

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne 

 

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej  treść nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt  3”. 

 

Zgodnie z zapisami rozdziału  XVII pkt 4 lit. f SIWZ ofertę stanowią m.in. dokumenty o 

których mowa w rozdz. IX pkt 2.3. SIWZ, tj. kopie kart katalogowych, folderów lub 

innych dokumentów w których określone zostały parametry techniczne oferowanego sprzętu 

(w języku polskim) potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym w SIWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (t.j. Dz. 

U. 2017, poz. 1579) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wyżej wskazanych dokumentów w 
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terminie do dnia 06.11.2018 r. do godz. 10:00. Pomimo wezwania Wykonawca nie złożył 

wymaganych dokumentów. 

W związku z powyższym oferta jest niezgodna z wymaganiami treści SIWZ. 

Biorąc powyższe pod uwagę w myśl art. 89 ust. 1 pkt 1 Zamawiający odrzuca ofertę 

jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 

II.6. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) odrzucił 

ofertę Wykonawcy Grupa MAC S.A., ul. W. Witosa 76, 25-561 Kielce. 

Uzasadnienie prawne i faktyczne 

 

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej  treść nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt  3” oraz 

art. 89 ust. 1 pkt.7 o treści: „wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie 

zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3”. 

 

Zgodnie z zapisami rozdziału  XVII pkt 4 lit. f SIWZ ofertę stanowią m.in. dokumenty o 

których mowa w rozdz. IX pkt 2.3. SIWZ, tj. kopie kart katalogowych, folderów lub 

innych dokumentów w których określone zostały parametry techniczne oferowanego sprzętu 

(w języku polskim) potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym w SIWZ, których Wykonawca wskazany powyżej nie załączył do oferty. 

 Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. 2017, poz. 

1579) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wyżej wskazanych dokumentów w terminie do 

dnia 06.11.2018 r. do godz. 10:00. Pomimo wezwania Wykonawca nie złożył wymaganych 

dokumentów. W związku z powyższym oferta jest niezgodna z wymaganiami treści SIWZ. 

 Ponadto w treści formularza cenowego (załącznik nr 7 A do SIWZ) w pozycjach, w 

których zgodnie z pkt VI.  Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. formularza ofertowego Wykonawca 

wskazał towary powodujące obowiązek podatkowy u Zamawiającego oraz ich wartość netto, 

komisja przetargowa wskazała na nieprawidłowości, zakwalifikowane jako inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
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niepowodujących istotnych zmian w treści. W pozycjach 1, 6, 7, 12, 14, 15, 20, oraz 22 

formularza cenowego, przy obliczaniu ceny Wykonawca uwzględnił podatek od towarów i 

usług w kwocie odpowiadającej stawce 23 % VAT, podczas gdy wartość podatku VAT 

wskazana w tych pozycjach, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz 

informacją Wykonawcy wskazaną w punkcie VI formularza ofertowego prowadzi do 

powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego i nie powinna być uwzględniana w 

cenie oferty po stronie Oferenta. Zamawiający dokonał poprawy innych omyłek polegających 

na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących 

istotnych zmian w treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Wykonawca nie 

wyraził zgody na poprawienie wskazanych powyżej omyłek w terminie 3 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia.   

Biorąc powyższe pod uwagę w myśl art. 89 ust. 1 pkt 1 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 

87 ust. 2 pkt 3 oraz zgodnie z treścią art. 89 ust.1 pkt 7 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli 

wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

III. Termin zawarcia umowy 

Termin, po upływie którego może zostać zawarta umowa w sprawie niniejszego zamówienia 

wynosi 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

(art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). 

 

 

 


