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Ogłoszenie nr 510062100-N-2020 z dnia 09-04-2020 r.

Gmina Karczew: Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego w ramach realizacji projektu pt.: „Z
pasją do nauki w gminie Karczew” – 3 Części.

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 
Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt.: „Z pasją do nauki w gminie
Karczew” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży, Poddziałania 10.01.02 Edukacja ogólna w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020, Nr
umowy: RPMA.10.01.02-14-a861/18-00.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 515771-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Karczew, Krajowy numer identyfikacyjny 13269226000000, ul. ul. Warszawska  28, 05-
480  Karczew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7806516, 780 76 41, e-mail
przetargi@karczew.pl, faks 227 806 536. 
Adres strony internetowej (url): www.karczew.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego w ramach realizacji projektu pt.: „Z pasją do nauki w
gminie Karczew” – 3 Części.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.2.2020

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: Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego w ramach realizacji
projektu pt.: „Z pasją do nauki w gminie Karczew” – 3 Części. Przedmiot zamówienia został
podzielony na trzy Części, tj.: Część I: Zakup i dostawa komputerów przenośnych laptopów,
tabletów oraz urządzenia wielofunkcyjnego; Część II: Zakup i dostawa drukarek; Część III:
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Zakup i dostawa komputerów przenośnych
laptopów, tabletów oraz urządzenia wielofunkcyjnego;

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Zakup i dostawa drukarek;

CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Zakup i dostawa urządzeń multimedialnych w
tym: zestaw multimedialny (tablica interaktywna,
projektor, głośniki); projektory; głośniki; ekran
projekcyjny;

Zakup i dostawa urządzeń multimedialnych w tym: zestaw multimedialny (tablica interaktywna,
projektor, głośniki); projektory; głośniki; ekran projekcyjny; Szczegółowo przedmiot
zamówienia określony jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) z załącznikami tj.: w
załączniku Nr 1 pn.: Lista zakupów – określającym ilości zamawianego sprzętu oraz w
załączniku Nr 2 pn.: Szczegółowa specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu dydaktycznego
– zawierającym opis minimalnych wymaganych parametrów zamawianego sprzętu –
stanowiącymi Załączniki Nr 5, 5A, 5B do SIWZ – dotyczy Części I, II, III. Wykonawca
zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych
Postanowieniach Umowy – Załączniki Nr 6A, 6B, 6C – dotyczy Części I, II, III. Załączniki
szczegółowo wymienione są w punkcie 26 SIWZ. Wyżej wymieniona dokumentacja jest
załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu i jest dostępna na stronie internetowej
Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 30213200-7, 30121200-5, 30232110-8, 32322000-6,
38652100-1, 32342412-3, 38653400-1

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

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone
jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/03/2020 
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IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13144.28 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
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: Wilanka sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Lindleya 16 
Kod pocztowy: 02-013 
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 12450.06 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12450.06 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16778.50 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

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. 


