
Centrum Kształcenia Zawodowego Racibórz, 13.09.2019r.

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”

w Raciborzu

ul. Zamkowa 1

47-400 Racibórz

Nr CKZiU2.26.10.19

INFORMACJA 
O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na:

DOSTAWĘ DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU

w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU
nr 2 „Mechanik” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX –

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Subregionu Zachodniego.

CZĘŚĆ 1 – URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE, ELEKTROMECHANICZNE 
I ELEKTROTECHNICZNE W PRACOWNI POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 i pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty
oraz o unieważnieniu postępowania.

1. ODRZUCENIE OFERTY

I. W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę
DUMAGRAM Hubert Duma, ul. Cztery Pory Roku 3/1, 71-806 Szczecin

Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy tj. jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podczas badania ofert złożonych w w/w postępowaniu komisja przetargowa powzięła wątpliwości dot.
złożonej przez Wykonawcę oferty w zakresie zgodności zaproponowanego do dostarczenia sprzętu tj.
poz.  6  –  Pojemność  dekadowa  –  10  sztuk  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia.  W
związku z tym na podstawie art. 87 ust. 1 w/w ustawy, w dniu 03.09.2019r. wezwano Wykonawcę do
wyjaśnienia  treści  złożonej  oferty,  m.in.  przedstawienia  szczegółowej  specyfikacji  parametrów
technicznych zaproponowanego do dostarczenia w/w wyposażenia do dnia 05.09.2019r. do godziny
10:00.

Wezwany Wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W związku z tym, Zamawiający
stwierdził, że zaoferowane przez Wykonawcę wyposażenie tj. pojemność dekadowa CMP CM5 nie
spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający  wymagał,  aby  pojemność dekadowa spełniała  dane techniczne:  zakres  1pF ÷ 1mF,
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a zaproponowana w ofercie przez Wykonawcę pojemność dekadowa umożliwia ustawienie wartości
minimalnej 100pF, stąd nastąpiła przesłanka do odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ.

II. W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę
ZAMTECH Zbigniew Sokolik, ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz.

Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy tj. jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podczas badania ofert złożonych w w/w postępowaniu komisja przetargowa powzięła wątpliwości dot.
złożonej przez Wykonawcę oferty w zakresie zgodności zaproponowanego do dostarczenia sprzętu tj.
poz.  6  –  Pojemność  dekadowa  –  10  sztuk  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia.  W
związku z tym na podstawie art. 87 ust. 1 w/w ustawy, w dniu 03.09.2019r. wezwano Wykonawcę do
wyjaśnienia  treści  złożonej  oferty,  m.in.  przedstawienia  szczegółowej  specyfikacji  parametrów
technicznych zaproponowanego do dostarczenia w/w wyposażenia do dnia 05.09.2019r. do godziny
10:00.

Wezwany Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie, z których wynika, że zaoferowane
przez  Wykonawcę  wyposażenie  tj.  pojemność  dekadowa  BXC05  MCP  nie  spełnia  wymagań
określonych  przez  Zamawiającego  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający
wymagał, aby pojemność dekadowa spełniała dane techniczne: zakres 1pF ÷ 1mF, a zaproponowana
w  ofercie  przez  Wykonawcę  pojemność  dekadowa  posiada  zakres  od  0,1  nF,  stąd  nastąpiła
przesłanka do odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ.

Ponadto w dniu 09.09.2019r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty w
zakresie zgodności zaproponowanego do dostarczenia sprzętu tj. poz. 4 – Autotransformator 3-fazowy
– 2 sztuki ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

Wezwany  Wykonawca nie  złożył  wyjaśnień  w wyznaczonym terminie  tj.  do  dnia  11.09.2019r.  do
godziny  10:00.  W  związku  z  tym,  Zamawiający  stwierdził,  że  zaoferowane  przez  Wykonawcę
wyposażenie tj.  autotransformator 3-fazowy 89028560 RS PRO nie spełnia wymagań określonych
przez Zamawiającego w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.  Zamawiający wymagał,  aby
autotransformator 3-fazowy spełniał dane techniczne: prąd wyjściowy 5A, a zaproponowany w ofercie
przez  Wykonawcę  autotransformator  3-fazowy  charakteryzuje  się  obciążeniem 2A,  stąd  nastąpiła
przesłanka do odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ.

2. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

W  przedmiotowym  postępowaniu  w  wymaganym  terminie  tj.  do  dnia  03.09.2019r.  godz.  11:00
wpłynęły 3 oferty od następujących Wykonawców:

Nr
oferty Nazwa firmy i adres Cena oferty brutto

Termin wykonania
zamówienia

Okres gwarancji
Warunki
płatności

1
MERAZET Spółka Akcyjna
ul. J. Krauthofera 36
60-203 Poznań

152 040,30 zł do 30 dni 60 miesięcy
Zgodnie
z wzorem
umowy

2
DUMAGRAM Hubert Duma
ul. Cztery Pory Roku 3/1
71-806 Szczecin

OFERTA ODRZUCONA

3
ZAMTECH Zbigniew Sokolik
ul. Mariańska 116
47-400 Racibórz

OFERTA ODRZUCONA
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Zgodnie z kryteriami wyboru (oceny) oferty 

CENA 60%

GWARANCJA 20%

TERMIN REALIZACJI 20%

przyznano punktację:

Nr
oferty Nazwa firmy i adres

Punktacja
przyznana
w kryterium 

CENA

Punktacja
przyznana
w kryterium 

GWARANCJA

Punktacja
przyznana
w kryterium 

TERMIN
REALIZACJI

Łączna
punktacja
przyznana

ofercie

1
MERAZET Spółka Akcyjna
ul. J. Krauthofera 36
60-203 Poznań

60 pkt 20 pkt 0 pkt 80 pkt

2
DUMAGRAM Hubert Duma
ul. Cztery Pory Roku 3/1
71-806 Szczecin

OFERTA ODRZUCONA

3
ZAMTECH Zbigniew Sokolik
ul. Mariańska 116
47-400 Racibórz

OFERTA ODRZUCONA

W związku z odrzuceniem ofert:

OFERTA nr 2 Wykonawcy: DUMAGRAM Hubert Duma, ul. Cztery Pory Roku 3/1, 71-806 Szczecin

OFERTA nr 3 Wykonawcy: ZAMTECH Zbigniew Sokolik, ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz

oferta  Wykonawcy MERAZET  Spółka  Akcyjna,  ul.  J.  Krauthofera  36,  60-203  Poznań  została
oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 90 300,00 zł brutto i nie
ma możliwości zwiększenia tej kwoty, a cena oferty najkorzystniejszej wynosi 152 040,30 zł brutto.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1
pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) tj.

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty

lub  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na

sfinansowanie  zamówienia,  chyba  że  zamawiający  może  zwiększyć  tę  kwotę  do  ceny

najkorzystniejszej oferty.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę
przetargową.

dr Sławomir Janowski 
DYREKTOR
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