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ogtoszenie o udzieIeniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dyrektywa 2OL4/24|UE

Sekcja l: lnstytucja zamawiajqca
l.1) Nazwa i adresyt 1nolezy podać wszystkie instytucje zomawiajqce odpowiedziotne za postępowanie)

l .2) Wspólne zamówienie
! W zamówieniu stosowane jest wspólne udzie|anie zamÓWień

W przypadku wspó|nego zamówienia obejmujqcego ki|ka państw - majQce zastosowanie krajowe prawo zamówień pub|icznych:
! Zamówienia udzie|a centraIna jednostka zakupujęca

Sekcja ll: Przedmlot
|l.1) Wielkość |ub zakres zamówienia

SupIement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Informacje i formularze on-line: http://simap.ted.europa.eu

oficjaIna nazwa: Zespoł Szkół Mechanicznych Krajowy nu mer idenĘfikacyjny:.
000192910

Adres pocztowy: u|. J. A. Komeńskiego 39
Miejscowość: E|b|qg |Kod NUTS: PL621 Kod pocztowy: 82-300 Państwo: PoIska
osoba do kontaktów: Romua|d Małko Tel.: + 48 556256474

E-mai l :  r .malko@zsm.elb lag.p l Faks:+ 48 556256477

Adresy lnternetowe
Główny adres', (URL) www.zsm.e|b|ag'p|
Adres profilu nabywcy: (URtl

o Ministerstwo |ub inny organ krajowy |ub federaIny, w tym I o Agencja/urzqd regiona|ny |ub |oka|ny
jednostki regionalne i lokalne

o Agencja/urzqd krajowy |ub federa|ny
o organ władzy regionaInej |ub loka|nej

O Podmiot  prawa pub l i cznego

O Instytucja/agencja europejska |ub organizacja międzynarodowa

X Inny rodzaj: Szkoła

l.5) Głównv przedmiot działaIności
o ogó|ne usługi pub|iczne I o Budownictwo i obiekty komuna|ne
O Obrona I O Ochrona socjalna
o Porzqdek i bezpieczeństwo pub|iczne I o Rekreacja, ku|tura i re|igia
o Środowisko |X Edukacja
o Sprawy gospodarcze i finansowe I o |nna dziata|ność:
O Zdrowie

11.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peMeryjnych do
trzech pracowni W Zespo|e Szkół Mechanicznych w ramach pĄektu ,,Modernizacja
szko|nictwa zawodoweqo w E|b|ągu,.

Numer referencyjny:'

zsttt.f6L.f7.f0LB

||.1.2l Głównv kod CPV:30.21'30.00-5 Uzupełniaiacv kod CPV: 1.2

||.1.3) Rodzaj zamówienia o Roboty budow|ane X Dostawy o Usługi

||.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do trzech pracowni w Zespo|e
Szkół Mechanicznych, tj. :
- Pracowni Rysunku Technicznego
. Pracowni Montażu Urzqdzeń i Systemów Mechatronicznych
- Pracowni Administracji Sieciowymi Systemami Operacyjnymi.

Projekt dofinansowany w ramach oś Priorytetowa 2: Kadry d|a gospodarki; Działanie 2.4.: Rozwój kształcenia i szko|enia zawodowego;
Poddziałanie 2'4.2: Rozwój kształcenia i szko|enia zawodowego - projekty ZIT bis E|b|qg
Regiona|nego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko.Mazurskiego na |ata 20L4.20f0 współfinansowanego ze środków
Europeiskieqo Funduszu społeczneqo.
||.1'5| |nformacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na częścio tak  X  n ie
ll.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość: 400 970,00 (Proszę podać całkowitq wartość zamówienia, lnformacje na temot poszczególnych zamówień proszę podoć w sekcjiv)
olbo
Najtańsza oferta:[ ]/ Najdroższa oferta:[ ] brana pod uwagę
Waluta:  PLN
(w przvpodku umów ramowych _ catkowita maksymolno wortość w cołym okresie ich obowiqzywania)
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(w przypadku dynomicz,ego systerr,u ,okupó.: wortość zomówienia lub zamówień nieujętych w poprzednich ogłoszenidch o udzieleniu zamówienio)

(w przypodku zamówień no podstawie umów romowych, jeżeli wymagane - Wartość zamówienio lub zamówień nieujętych w poprzednich ogłoszenioch o

udzieleniu

lV.2) tnformacje administracyjne

PL Formulorz standordowy 3 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

t ! .
11.1.1) Nazwa:t Część nr:

1122) D"d"ttowy kod lub kodY CPV 2

Główny kod CPV: '3o.2t.31.oo-6 Uzupełniajqcy kod CPV: ' ' l ]l ]t ]t ]
30.23.60.00-2
48.00.00.00-B
30.23.13.20-6
42.96.20.00-7
38.65.21.20-7
38.65.34.00-1
48.82.00.00-2

lt.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTs:1 PL521 Główne miejsce |ub lokaIizacja rea|izacj i:

|1.2.4) opis zamówienia:
(rodzaj i ilość robót budowtanych, dostaw lub usług lub określenie zopotrzebowanio i wymagań)
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Dostawę sprzętu kompuierowego z oprogramowaniem i urzqdzeń peMeryjnych do trzech pracowni w Zespo|e Szkół Mechanicznych, tj.:

1.1. Pracownia Rysunku Technicznego
1.2. Pracownia Montażu Urzqdzeń i Systemów Mechatronicznych
1.3. Pracownia Administracji Sieciowymi Systemami Operacyjnymi
Szczegółowy opis i i|ości sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peMeryjnych zawiera ZAŁĄCZNIK NR la do SIWZ.
Tabe|e z wynikami testu 

.cptj 
Benchmarks (poD, testu Videocard Benchmarks (pdf) oraz testu sPEc CINT2006 Rates Resu|ts (pdO stanowia

ZAł4CZNIK NR 8 do SIWZ.
2. montaż;
3. uruchomienie;
4. oznakowanie 5przętu zgodnie z ,,Podręcznikiem Wnioskodawry i beneficjenta programów po|iĘki spójności 2014-2020 W zakresie informacji i
promocji";
5. zapewnienie 5erwisu w okresie gwarancji d|a sprzętu, które wymaga 5erwisowania.
Zamawiaiacv informuie, ze nie pńwiduje udzie|enia'zamówienia, o którym mowa w ań. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznYch.

ll.2.5) Kryteria udzieIenia zamówienia
X Kryterium jakości - Nazwa: f waga:',,,,o

O Kryterium kosztu - Nazwa: /Waga:' ' 'o
x cena -wasa:zl 60Yo

okres gwarancji 20 o/o; termin wykonania 20 7o

!1.2.11) tnformacje o oPciach

Oocie O tak x nie OPis opcji:

11.2.13) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej X tak o nie

Numer identvfikacvinv projektu: RPWM.02.04.02-28-OOO5/ L6

11.2.14) lnformacje dodatkowe:

Sekcja lV: Procedura
lV. 1) opis
lV.1.1) Rodzaj ProcedurY
X Procedura otwarta

! Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

O Procedura ograniczona
D Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:
O Procedura konkurencyjna z negocjacjami

! Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

O Dialog konkurencYjnY
O Partnerstwo innowacYjne
o Udzie|enie zamówienia bez uprzedniej pub|ikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

przypadkach wymienionych poniżej (proszę wypełnić zatqcznik D1)

lv'r.s) l''fo.'acje na temat umowy ramowej |ub dynamicznego systemu zakupów

E Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
! Ustanowiono dynamiczny system zakupów

lV.1.5) tnformacje na temat aukcii elektronicznej

! Wykorzystano aukcję e|ektronicznq

i-v.r.a1 lnformac;e na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rzQdowYch x tak o nie



lV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - oJlS: 2018/s 200- 453918
(jedno z następujqcych: Wstępne ogłoszenie informacyjne jako zaproszenie do ubiegonia się o zamówienie; ogłoszenie o zomówieniu; ogłoszenie o

lV.2.8) |nformacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
! ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupóW opub|ikowanego W ramach powyż

tV.2.9) |nformacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
D InstYtucja zamawiająca nie udzie|i dalszych zamówień na podstawie

Sekcja V: Udzie|enie zamówienia1
Zamówienienr:  [  ]  Częśćnr:2[ ]  Nazwa:
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzie|one X tak o nie

V.1} lnformacje o nieudzieIeniu zamówienia:
Zamowienia/zamówienia na częśĆ nie udzie|ono
o Nie otrzymano ofeń |ub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu |ub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały

odrzucone
O Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Danere fe rencv ineosłoszen i a : :  t  ] t  1 t  ] t  1 . t  1 t  ] t  ] t  ] l  l ,  f t ok i numer

V.2) UdzieIenie zamówienia
V.2.1) Data zawarcia umowy: (31/01/2019)

V.2.2) !nformacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: [ 3 ]
Liczba otrzymanych.ofert od MŚp: |31 MŚP _ jok zdefiniowano w zaleceniu Komisji 2003/367/1/vE)
Liczba otrzymanych ofert od oferentów z innych państw członkowskich UE: [ 0 ]
Liczba otrzymanych ofert od oferentów z państw niebędqcych członkami UE: [ 0 ]
Liczba ofert otrzymanych drogę e|ektronicznq: [ 0 ]
Zamówienie zostało udzie|one grupie wykonawców o tak X nie

V.2.3) Nazwa iadres wykonawcy'
oficiaIna nazwa: NETFRONT GORKA sIEMAsZKo sPoŁKA JAWNA Krajowy numer identyfikacyjny:'

369303134

Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 2513

Mieiscowość: EIb|ae I rod ruuts: pL62t I Kod pocztowv:82-300 Państwo: Polska
E-mail: netfront@ netfront.pl Tel.: +48 603466010
Adres internetowv:. (URL) www.netfront.pl Faks:

Wvkonawca iest MŚP X tak o nie

V.2.4) lnformacie na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Poczqtkowa szacunkowa catkowita wartość zamówienia/części:2 [asz 354,oo]
(w przypadku umów romowych lub dynomicznego systemu zakupów - szacunkowa catkowito maksymolna wortość w cołym okresie obowiqzywanio tej części)

Całkowita końcowa wartość umowy/części: [400 970,00 ]
olbo

Najtańsza oferta: [ ]/ Najdroższa oferta: [ ] brana pod uwagę

Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych - catkowita moksymalna wartość dla tej części)
(w przypadku dynamicznego systemu zakupów _ wartość zamówienio lub zomówień dla tej części nieujętych w poprzednich ogłoszeniach o udzieleniu

zomówienio)
(w przypadku zomówień na podstowie umów ramowych, jeżeli wymagane _wartość zamówienia lub zamówień dla tej części nieujęrych w poprzednich

oałosze ni ach o u d ziel e ni u zamówie n i o)

V.2.5) lnformacje na temat podwykonawstwa

! W ramach zamówienia przewidywane jest z|ecenie podwykonawstwa

Wartość |ub procentowa część, jaka ewentualnie zostanie z|econa osobom trzecim-
W a r t o ś ć b e z V A T ; t  1  W a | u t a : l 1 t ] t ]
Procentowaczęść:  [  ) |%)
Krótki opis części zamówienia, która może zostać z|econa podwykonawcom:

Sekcja Vl: Informacje uzupełniajqce
Vt.3) Informacje dodatkowe:2

odwoławczevr.4)
Vl.4'1l orsan odpowiedzia|nY za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej lzby Odwotawczej

Adres pocztowy: u|. Postępu 17a

Mieiscowość: WarszaWa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Po|ska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587840

Adres internetowv : ( U RL) www.uzp.gov.pl Faks: +48 2f4587800
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V|.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne'
Oficialna nazwa:

Adres pocztowv:

Mieiscowość: I Kod pocztowy: Państwo:
E-ma i l : Te l . :

Adres internetowy: (URt/ Faks:

V|.4.3) Składanie odwołań
Doktadne informacje na temat terminów sktadania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeże|i ma |ub miał interes W uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł |ub może ponieść szkodę

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisóW ustawy przysługują środki ochrony prawnej okreś|one w DZIALE VI ustavw Prawo
zamóWień pubIicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamóWieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również
organizacjom Wpisanym na |istę organizacji uprawnionych do Wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonq przez Prezesa Urzędu.

3. odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustavvy Prawo zamóWień pub|icznych czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzie|enie zamówienia |ub zaniechania czynności, do której Zamawiajqcy jest zobowiazany na podstawie ustawy Prawo
zamóWień publicznych'

4. odwołanie powinno Wskazywać czynność |ub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, okreś|ać żądanie oraz wskazywać oko|iczności faktyczne i prawne uzasadniajace Wniesienie
odwołania.

5. odwołanie Wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej W formie pisemnej W postaci papierowej a|bo w postaci e|ektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem aIbo kwaIifikowanym podpisem e|ektronicznym.

6. odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mó9ł on
zapoznać się z jego treściq przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego Wniesienia, jeże|i przesłanie jego kopii nastqpiło przed upływem terminu do jego wniesienia pny uĄciu środków
komunikacji elektronicznej.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiazany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie ań. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. odwołanie Wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiajqcego
stanowiącej podstawę jego Wniesienia - jeże|i zostały przesłane w sposób okreś|ony w ppkt 6 zdanie drugie a|bo W terminie 15 dni - jeże|i
zostaty przesłane w inny sposób.

9. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni
od dnia pub|ikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej |ub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na stronie internetowej.

|'0. odwołanie wobec czynności innych niż okreś|one powyżej w ppkt 8' i 9. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto |ub przy
zachowaniu na|eżytej staranności można było powziqć wiadomość o oko|icznościach stanowiqcych podstawę jego Wniesienia.

l.1. JeŹe|i Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi
się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia pub|ikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy/ jeże|i Zamawiajqcy nie opub|ikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o

udzieleniu zamówienia.
L2. Na orzeczenie Krajowej Izby odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego paysługuje skarga do sądu.
[3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego d|a siedziby a|bo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia lzby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi' Złożenie skargi w p|acówce pocztowej operatora Wyznaczonego W rozumieniu ustawy z dnia 23 |istopada 20If r, -
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

v|.4.4) źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań .

oficia|na nazwa: Departament odwołań Urzedu Zamówień Pub|icznych

Adres oocztowv: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy:.02-676 Państwo: Po|ska

E-mai l  :  odwolania@uzp.gov.p l Tel . :

Adres internetowy: ( URL) www.uzp.gov.pl Fa ks: +48 224587 8OO,+48 224587 8O3

Vl.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 12 l of l20I9 @d/mnhnĄ

ilYRH I(T O T1I.
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1 zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne
2 jeżeli dotyczy
n 

1eŚli informacje sq znane
, obowiqzkowe informacje, ktÓre nie zostanq opublikowane
20 zamiast wagi można podać kolejnoŚć według Ważności
21 zamiast wagi można podac kolejnośc według ważności; jeżeli cena jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia
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Załqcznik Dl - Zamówienia ogó|ne

Uzasadnienie udzie|enia zamówienia bez uprzedniej  pub| ikacj i  zaproszenia do ubiegania

się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Dyrektywa 2014/24/UE

(należy wybroć odpowiedniq opcję i dodać wyjaśnienie)

o 1. Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej pub|ikacji zgodnie z art.32 dyrekĘwy 2oI4l24IUE

! Brak ofert  |ub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziatu w odpowiedzi  na:
o procedurę otwartą
o procedurę ograniczonq

! Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłqcznie do ce|ów prac badawczych, doświadcza|nych, naukowych |ub rozwojowych,
zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie (wytqcznie dla dostaw)

! noboty budowIane/dostawy/ustugi mogą być zreaIizowane tylko przez okreś|onego wykonawcę z na5tępujqcego powoou:

o brak konkurencji ze wzg|ędów technicznych
o zamówienie mające na celu stworzenie |ub nabycie niepowtarzalnego dzieła sztuki |ub wykonania artystycznego
o ochrona praw wytqcznych, łqcznie z prawami własności intelektuaInej

! ze wzg|ędu na wystąpienie pi|nej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiajqca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z
warunkami ściś|e okreś|onymi w dyrektywie

! oodatkowe dostawy rea|izowane przez pierwotnego dostawcę zamawiane zgodnie z warunkami ściśle okreś|onymi w dyrektywie

! Nowe roboty budow|ane/usługi, będące powtórzeniem istniejqcych robót budowlanych/ustug oraz zamówione zgodnie z warunkami ściś|e
okreś|onymi w dyrektywie

! Zamówienie na usłu8i, które zostanie udzie|one zwycięzcy Iubjednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu

D Dostawytowarów notowanych i nabywanych na rynku towarowym

! t.labycie dostaw Iub usług na szczegó|nie korzystnych warunkach
o od dostawcy, który definitywnie |ikwiduje swoją działa|ność
o od syndyków masy upadłościowej lub |ikwidatorów, też W wyniku uktadu z wierzycie|em |ub podobnej procedury przewidzianej przez krajowe przepisy

lub regulacje

o 2. |nne uzasadnienie udzie|enia zamówienia bez upnedniej pub|ikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.Urz. UE

! Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy

3. Wviaśnienie
Należy jasno i wyczerpujqco wyjaśnić, d|aczego udzie|enie zamówienia bez uprzedniego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest

upraWnione, podając istotne fakty oraz, stosownie do okoIiczności, wnioski prawne zgodnie z przepisami dyrektywy: (moksymalnie 5o0 słów)

PL Formularz standordowy 3 - ogtoszenie o udzieleniu zamÓwienio


