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INFORMACJA  

O ODRZUCENIU I WYBORZE OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych na:  

 

„DOSTAWĘ DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU” – II 

 

w ramach projektu pn.:  

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1 

w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, 

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie 

oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów 

dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego 

 

 

B. PRACOWNIA CHEMICZNA 

CZĘŚĆ 1 – SPRZĘTY I URZĄDZENIA POMIAROWE  

 

Zgodnie z art. 253 ust 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

nr 1 w Raciborzu zawiadamia o odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

1. ODRZUCENIE OFERTY 

1.1. W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Biuro 

Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 

5 ustawy PZP tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami 

zamówienia. 

 

Podczas oceny ofert złożonych w postępowaniu Komisja przetargowa wskazała, że w 
zaproponowanym do dostarczenia sprzęcie wskazanym w Załączniku nr 3 do SWZ – ZESTAWIENIE CEN 
dla 1 części – SPRZĘTY I URZĄDZENIA POMIAROWE Wykonawca zaoferował urządzenie, które nie 
odpowiada opisanym przez Zamawiającego minimalnym parametrom w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia:  

pod poz. 4 tj. Sonda do gleby: 
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Zamawiający w OPZ wskazał:   

- sonda do identyfikacji rodzajów gleb oraz do badania zagęszczenia gleb, 

- wykonana ze stali nierdzewnej. 

Natomiast Wykonawca zaoferował urządzenie: Sonda profilowa wilgotności gleby typu Drill&Drop 
Bluetooth służący do pomiaru wilgotności i temperatury gleby z opcją pomiaru zasolenia. 

 

pod poz. 5 tj. Mętnościomierz laboratoryjny: 

Zamawiający w OPZ wskazał:   

- Kalibracja do 5 punktów, 

Natomiast Wykonawca zaoferował urządzenie, które w opisie posiada:  

- kalibrację w 3 punktach. 

 

pod poz. 9 tj. wstrząsarka do sit wraz zestawem sit: 

Zamawiający w OPZ wskazał:   

2 zestawy fabrycznie nowych wstrząsarek do sit wraz zestawem sit. 

Natomiast Wykonawca zaoferował: Zestaw samych sit Educarium Sita glebowe – 6 sztuk (ASTM 5, 10, 
35, 60, 120, 230), bez wstrząsarki.  

 

Zamawiający nie mógł skorzystać z dyspozycji art. 223 ust. 1 ustawy Pzp , ponieważ w toku badania  

i oceny ofert wyjaśnienie nie może polegać na uzupełnieniu bądź negocjacji treści oferty ani tym 

bardziej jej zmianie w stosunku do wersji złożonej do upływu terminu składania ofert. Opis sposobu 

przygotowania oferty został sporządzony w sposób przejrzysty, jednoznaczny i zrozumiały. Oferta 

Wykonawcy Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak jest niezgodna z warunkami zamówienia w 

sposób zasadniczy i nieusuwalny, w związku z tym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 

5 ustawy Pzp. 

 

1.2. W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę Tesora 

Marzena Paczyńska ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko - Biała zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy 

PZP tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 

 

Podczas oceny ofert złożonych w postępowaniu Komisja przetargowa wskazała, że w 
zaproponowanym do dostarczenia sprzęcie wskazanym w Załączniku nr 3 do SWZ – ZESTAWIENIE CEN 
dla 1 części – SPRZĘTY I URZĄDZENIA POMIAROWE Wykonawca zaoferował urządzenie, które nie 
odpowiada opisanym przez Zamawiającego minimalnym parametrom w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia:  

pod poz. 4 tj. Sonda do gleby: 

Zamawiający w OPZ wskazał:   

- sonda do identyfikacji rodzajów gleb oraz do badania zagęszczenia gleb, 

- wykonana ze stali nierdzewnej. 

Natomiast Wykonawca zaoferował urządzenie: Sonda do pomiaru profilu glebowego (30 cm) 
Drill&Drop służący do pomiaru wilgotności i temperatury gleby z opcją pomiaru zasolenia. 
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pod poz. 6 tj. Anemometr wiatrakowy: 

Zamawiający w OPZ wskazał:   

- zakres pomiaru dla prędkości wiatru min. 0,4 – 20m/s 

- dokładność dla prędkości wiatru: ok. 3 %, 

Natomiast Wykonawca zaoferował urządzenie, które w opisie posiada:  

- zakres pomiaru dla prędkości wiatru min. 0,5 – 30m/s 

- dokładność dla prędkości wiatru: 1,5 %, 

 

Zamawiający nie mógł skorzystać z dyspozycji art. 223 ust. 1 ustawy Pzp , ponieważ w toku badania  

i oceny ofert wyjaśnienie nie może polegać na uzupełnieniu bądź negocjacji treści oferty ani tym 

bardziej jej zmianie w stosunku do wersji złożonej do upływu terminu składania ofert. Opis sposobu 

przygotowania oferty został sporządzony w sposób przejrzysty, jednoznaczny i zrozumiały. Oferta 

Wykonawcy Tesora Marzena Paczyńska ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko - Biała jest niezgodna z 

warunkami zamówienia w sposób zasadniczy i nieusuwalny, w związku z tym podlega odrzuceniu na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

2. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu informuje, że w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. dostawę, jako najkorzystniejsza została 

wybrana oferta złożona przez: 

 

One Plex Katarzyna Bendig 

ul. Kamierowska 11a,  

83-250 Skarszewy 

 

Cena oferty : 51 163,00 zł brutto  

Gwarancja:  60 miesięcy  

Termin realizacji:  do 6 dni od dnia podpisania umowy 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W wyniku przeprowadzonej 

oceny na podstawie kryteriów ustalonych w SWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 pkt. 

KRYTERIA WYBORU (OCENY) OFERTY I ICH ZNACZENIE (w %) 

CENA    60% 

GWARANCJA   20% 

TERMIN REALIZACJI  20% 

 
 

 

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu złożono 3 oferty Wykonawców: 
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Z poważaniem 

   Jacek Kąsek  

        DYREKTOR CKZiU nr 1 w Raciborzu 

 

 

Nr 
oferty 

Nazwa firmy i adres 

Punktacja 
przyznana 

w kryterium  
CENA 

Punktacja 
przyznana 

w kryterium  
TERMIN 

REALIZACJI 

Punktacja 
przyznana 

w kryterium  
GWARANCJA 

Łączna 
punktacja 
przyznana 

ofercie 

1 

Biuro Inżynieryjne Martex  

Marcin Puźniak Gorzeszów 19,  

58-405 Krzeszów 

Ofertę odrzucono 

2 

One Plex Katarzyna Bendig 

ul. Kamierowska 11a,  

83-250 Skarszewy  

60 pkt 20 pkt 20 pkt 100 pkt 

3 

Tesora Marzena Paczyńska  

ul. Kasztanowa 5, 

43-300 Bielsko - Biała 

Ofertę odrzucono 


