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Ogłoszenie nr 510183450-N-2019 z dnia 03-09-2019 r.

Gmina Murów: „Zakup i dostawa wraz z montażem doposażenia Szkół Podstawowych w Gminie
Murów w ramach projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów” współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” – drugi przetarg

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 
Projekt pod nazwą „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – Wysoka jakość edukacji,
Działanie 9.1 - Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.2 – Wsparcie kształcenia ogólnego w
Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 numer projektu RPOP.09.01.02-16-0002/18 numer projektu RPOP.09.01.02-16-0002/18.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 577772-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Murów, Krajowy numer identyfikacyjny 53141317100000, ul. ul. Dworcowa  2, 46-030 
Murów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 4214034, e-mail przetargi@murow.pl, faks 0-77
4214032. 
Adres strony internetowej (url): www.murow.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Zakup i dostawa wraz z montażem doposażenia Szkół Podstawowych w Gminie Murów w
ramach projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” – drugi przetarg

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
Zp. 271.12.2019

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
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innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa wraz z montażem doposażenia Szkół
Podstawowych w Gminie Murów w ramach projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie
Murów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 1.Dostawa
będzie realizowana do poniższych placówek szkolnych : a)Publiczna Szkoła Podstawowa w
Murowie b)Publiczna Szkoła Podstawowa we Starych Budkowicach c)Publiczna Szkoła
Podstawowa w Zagwiździu 2.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części. CZĘŚĆ I
– Zakup i dostawa wraz z montażem sprzętu komputerowego do szkół Podstawowych 1)Szkoła
Podstawowa w Murowie: 2 szt. laptopy z oprogramowaniem, 17 szt. komputerów stacjonarnych
z oprogramowaniem, 15 szt. tabletów 2)Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach: 20 szt.
komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem 1 szt. laptop z oprogramowanie 1 szt. drukarka
laserowa 3)Szkoła Podstawowa w Zagwiździu: 9 szt. komputerów stacjonarnych z
oprogramowaniem 1 szt. laptop z oprogramowaniem, 1 szt. drukarka laserowa CZĘŚĆ II- Zakup
i dostawa wraz z montażem sprzętu multimedialnego i edukacyjnego do Szkoły Podstawowej w
Murowie: 1 szt. monitor interaktywny 2 kpl. oprogramowania do tablic interaktywnych 3 szt.
roboty do nauki oprogramowania Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć swoją ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia lub
jednocześnie na dwie części zamówienia. Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty dla każdej
części z osobna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do
SIWZ- „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. 4.Do obowiązków Wykonawcy należy w
szczególności: 1)dostarczenie produktów spełniających minimalne wymagania określone w
opisie przedmiotu zamówienia, 2)dostarczenie produktów fabrycznie nowych, nieużywanych, w
pełni sprawnych, 3)dostarczenie produktów na koszt własny bezpośrednio do placówek
oświatowych wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dniach od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00. 4)informowanie Zamawiającego o
terminie dostawy, co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem dostawy,
5)okazanie na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych artykułów: atestów,
certyfikatów, lub innych dokumentów stwierdzających zgodność z obowiązującymi normami
6)odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu. Protokół z czynności odbioru
dostawy będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane podczas czynności odbioru. Zbiorczy
protokół odbioru podpisany „ bez zastrzeżeń” przez Zamawiającego i Wykonawcę będzie
podstawą wystawienia faktury, 7)Wykonawca wraz z każdym urządzeniem dostarczy opis
techniczny urządzenia, warunki eksploatacji, certyfikaty, aprobaty techniczne , deklaracje
zgodności, świadectwa bezpieczeństwa, oświadczenia producenta itp.- o ile są wymagane
odrębnymi przepisami.8) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych w siwz i ofercie.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213200-7, 30232110-8, 30231320-6, 30213100-6, 30230000-0,
32322000-6, 48000000-8

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



3.09.2019

3/4

CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: – Zakup i dostawa wraz z montażem sprzętu
komputerowego do szkół Podstawowych

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Zakup i dostawa wraz z montażem sprzętu
multimedialnego i edukacyjnego do Szkoły Podstawowej
w Murowie:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 127195.11 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Biuro Usług Komputerowych MEGA Hubert Piątek 
Email wykonawcy: mega@interka.pl 
Adres pocztowy: ul. Nad Doliną 6 
Kod pocztowy: 46-300 
Miejscowość: Olesno 
Kraj/woj.: opolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 140135.10 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 140135.10 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 140135.10 
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
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Wartość bez VAT 11382.10 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Aktywnie w szkole Michał Grandyberg 
Email wykonawcy: aktywnetablice@gmail.com 
Adres pocztowy: Łubna Jakusy 26 
Kod pocztowy: 98-235 
Miejscowość: Łubna Jakusy 
Kraj/woj.: łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 11993.80 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11993.80 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1199380 
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. 


