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Racibórz, dnia 14 czerwca 2018 r.  

 

Rozstrzygnięcie postępowania 

AS-Szkolna Akademia Sukcesu – dostawa pomocy dydaktycznych  

(w 34 częściach) 

 

1. W zakresie części 1: Tablica interaktywna 

W terminie składania ofert wpłynęły do Zamawiającego 4 oferty.  

1) Grupa MAC S.A.: cena: 7 000,00 zł 

2) COM Michał Karczewski: cena 11 939,20 zł 

3) HFU „Diament” Dorota Bukalska: cena: 6 450,12 zł 

4) RIG-OFFICE Grzegorz Szewczyk: cena: 8 312,34 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 7 345,00 zł  

Zamawiający dokonał oceny ofert w wyniku, której uznał, że ich treść jest niezgodna z treścią SIWZ w 

następujących pozycjach:  

Lp. Przedmiot Grupa MAC S.A. COM Michał Karczewski HFU „Diament” Dorota 

Bukalska 

1. Tablica 

interaktywna  

 

Zamawiający wymagał aby 

moc lampy rzutnika 

wynosiła 240 Wat. W 

oferowanym sprzęcie moc 

lampy rzutnika to 215Wat  

Wymagana przez 

zamawiającego 

technologia to: 

elektromagnetyczna 

pasywna. Zaoferowana 

przez wykonawcę: 

pozycjonowanie w 

podczerwieni. 

Brak informacji o 

głośnikach. głośników 

 

Wymagana przez 

zamawiającego 

technologia to: 

elektromagnetyczna 

pasywna. Zaoferowana 

przez wykonawcę: 

pozycjonowanie w 

podczerwieni. 

Wymagana przez 

zamawiającego 

technologia to: 

elektromagnetyczna 

pasywna. Zaoferowana 

przez wykonawcę: 

optyczna. 

W związku z tym Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP odrzuca 

oferty wykonawców Grupa MAC S.A., PHU COM Michał Karczewski, HFU „Diament” Dorota 

Bukalska, złożone w części 1 postępowania. Oferty podlegają odrzuceniu, gdyż ich treść nie 

odpowiada treści SIWZ; sprzęt zaoferowany w pozycji 1 jest niezgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym element SIWZ.  

Zamawiający dokonał oceny oferty złożonej przez wykonawcę RIG-OFFICE Grzegorz Szewczyk. 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceni. Zamawiający w 

kryterium cena przyznał 60 pkt, a w kryterium termin dostawy 40 pkt i łącznie 100 pkt, co powoduje, że 

oferta zostaje uznana za najkorzystniejszą. 
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Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 7 345,00 zł. W 

związku z tym działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP Zamawiający unieważnia 

postępowanie w części 1: Tablica interaktywna, z uwagi na to, że cena oferty najkorzystniejszej 

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części. 

 

2. W zakresie części 1: Laptop z oprogramowaniem 

W terminie składania ofert wpłynęły do Zamawiającego 4 oferty.  

1) COM Michał Karczewski: cena 35 982,56 zł; 

2) PHU „Diament” Dorota Bukalska: cena: 24 590,16 zł; 

3) Przedsiębiorstwo Wytwórczo Handlowe WIP Małgorzata Szczepaniak Grzywocz: cena 32 000,00 

zł. Ponieważ wykonawca oświadczył, że po stronie zamawiającego powstanie obowiązek 

podatkowy do kwoty tej należy doliczyć wartość podatku; 

4) RIG-OFFICE Grzegorz Szewczyk: cena: 38 400,00 zł. 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 32 200,00 zł  

W trakcie badania o oceny ofert, zamawiający wezwał wykonawcę HFU „Diament” Dorota Bukalska do 

wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, gdyż była ona o 30% niższa od średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.  

Wykonawca przedłożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. Po ich przeanalizowaniu, zamawiający 

uznał, że wykonawca wykazał, że cena nie jest rażąco niska.  

Oceniając ofertę wykonawcy Przedsiębiorstwo Wytwórczo Handlowe WIP Małgorzata Szczepaniak 

Grzywocz, zamawiający dokonał poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej. Wykonawca wpisał, że 

oferuje 20 sztuk urządzeń podczas, gdy w SIWZ Zamawiający wymagał 14 sztuk. W związku z tym 

zamawiający dokonał poprawy w ofercie wykonawcy poprzez wskazanie w kolumnie cena 22 400 zł i 

cena brutto 22 400 zł. Ponieważ wykonawca oświadczył, że po stronie zamawiającego powstanie 

obowiązek podatkowy do kwoty tej należy doliczyć wartość podatku. Cena brana pod uwagę dla 

porównania ofert to 27 552,00 zł 

Zamawiający dokonał oceny ofert. Ustalił, że wszystkie oferty są zgodne z swej treści z treścią SIWZ, a 

wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie przyjętych w 

SIWZ kryteriów i przyznał następującą liczbę punktów:  

1) COM Michał Karczewski: cena 41 pkt; termin dostawy: 40 pkt / łącznie: 81 pkt 

2) PHU „Diament” Dorota Bukalska: cena: 60 pkt; termin dostawy: 40 pkt / łącznie: 100 pkt 

3) Przedsiębiorstwo Wytwórczo Handlowe WIP Małgorzata Szczepaniak Grzywocz: cena 53,56 pkt; 

termin dostawy: 40 pkt / łącznie: 93,56 pkt 

4) RIG-OFFICE Grzegorz Szewczyk: cena: 38,42 pkt; termin dostawy: 40 pkt / łącznie: 78,42 pkt 

Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę PHU 

„Diament” Dorota Bukalska. 

 

3. W zakresie części 3: Zestaw komputerowy 

W terminie składania ofert wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty.  

1) COM Michał Karczewski: cena 2 212,80 zł; 

2) RIG-OFFICE Grzegorz Szewczyk: cena: 2 779,80 zł. 
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Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 2 300,00 zł. 

Zamawiający dokonał oceny ofert. Ustalił, że wszystkie oferty są zgodne z swej treści z treścią SIWZ, a 

wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie przyjętych w 

SIWZ kryteriów i przyznał następującą liczbę punktów:  

1) COM Michał Karczewski: cena: 60 pkt / termin dostawy: 40 pkt / łącznie: 100 pkt 

2) RIG-OFFICE Grzegorz Szewczyk: cena: 47,76 pkt / termin dostawy: 40 pkt / łącznie: 87,76 pkt 

Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę COM 

Michał Karczewski z Warszawy. 

 

4. W zakresie części 4: Specjalistyczna nakładkowa klawiatura  

W terminie składania ofert wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta wykonawcy COM Michał Karczewski: 

cena 1 597,05 zł 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 1499,00 zł 

Ponieważ postępowanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, środki 

przeznaczone na realizację zamówienia w poszczególnych częściach wynikają z umowy o 

dofinansowanie. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tych kwot do cen najkorzystniejszych 

ofert w tej części, z uwagi na brak środków na ten cel w budżecie własnym. 

Przepis wskazuje, że do kwoty zamierzonej na wydatek z tytułu zamówienia porównywana jest nie tylko 

cena oferty najkorzystniejszej, ale i oferta z ceną najniższą. Oferta z najniższą ceną nie musi być 

najkorzystniejsza, jeśli zastosowano również pozacenowe kryteria oceny ofert. Jeśli jednak taka sytuacja 

ma miejsce i oferta najkorzystniejsza nie jest najtańsza, to jeśli kwotę przeznaczoną na sfinansowanie 

zamówienia przekracza oferta najtańsza, to najkorzystniejsza tym bardziej (w. Dzierżanowski, J. 

Jerzykowski, M. Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VI) 

W wyroku z dnia 10.05.2013 r. (KIO 969/13) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, iż unieważnienie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłankę wynikającą z treści art. 93 

ust. 1 pkt 4) p.z.p. dopuszczalne jest przed badaniem ofert – w przypadku, gdy ceny wszystkich złożonych 

w postępowaniu ofert przewyższają kwotę, jaką instytucja zamawiająca planuje przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, jednocześnie niemożliwym jest zwiększenie przez organizatora postępowania 

tej kwoty,  

W związku z tym działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP Zamawiający unieważnia 

postępowanie w części 4 Specjalistyczna nakładkowa klawiatura, z uwagi na to, że cena oferty z 

najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia w tej części. 

 

5. W zakresie części 5: Specjalistyczna mysz komputerowa 

W terminie składania ofert wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta wykonawcy COM Michał Karczewski: 

cena 443,15 zł 
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Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 450,00 zł 

Zamawiający dokonał oceny oferty i uznał, że jest ona zgodna z SIWZ, Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wykonawca uzyskał 60 punktów w kryterium cena i 

40 punktów w kryterium termin dostawy czyli łącznie 100 punktów. 

Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę COM 

Michał Karczewski z Warszawy.  

 

6. W zakresie części 6: Słuchawki nauszne i mikrofon 

W terminie składania ofert wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta wykonawcy COM Michał Karczewski: 

cena 319,79 zł 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 234,00 zł 

Ponieważ postępowanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, środki 

przeznaczone na realizację zamówienia w poszczególnych częściach wynikają z umowy o 

dofinansowanie. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tych kwot do cen najkorzystniejszych 

ofert w tej części, z uwagi na brak środków na ten cel w budżecie własnym. 

Przepis wskazuje, że do kwoty zamierzonej na wydatek z tytułu zamówienia porównywana jest nie tylko 

cena oferty najkorzystniejszej, ale i oferta z ceną najniższą. Oferta z najniższą ceną nie musi być 

najkorzystniejsza, jeśli zastosowano również pozacenowe kryteria oceny ofert. Jeśli jednak taka sytuacja 

ma miejsce i oferta najkorzystniejsza nie jest najtańsza, to jeśli kwotę przeznaczoną na sfinansowanie 

zamówienia przekracza oferta najtańsza, to najkorzystniejsza tym bardziej (w. Dzierżanowski, J. 

Jerzykowski, M. Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VI) 

W wyroku z dnia 10.05.2013 r. (KIO 969/13) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, iż unieważnienie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłankę wynikającą z treści art. 93 

ust. 1 pkt 4) p.z.p. dopuszczalne jest przed badaniem ofert – w przypadku, gdy ceny wszystkich złożonych 

w postępowaniu ofert przewyższają kwotę, jaką instytucja zamawiająca planuje przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, jednocześnie niemożliwym jest zwiększenie przez organizatora postępowania 

tej kwoty,  

W związku z tym działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP Zamawiający unieważnia 

postępowanie w części 6 Słuchawki nauszne i mikrofon, z uwagi na to, że cena oferty z najniższą 

ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej 

części. 

 

7. W zakresie części 7: Pomoce sensoryczne 

W terminie składania ofert wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta wykonawcy CHEC-SPORT Anna Chęć: 

cena: 6 241,00 zł. 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 5 144,00 zł. 
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Ponieważ postępowanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, środki 

przeznaczone na realizację zamówienia w poszczególnych częściach wynikają z umowy o 

dofinansowanie. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tych kwot do cen najkorzystniejszych 

ofert w tej części, z uwagi na brak środków na ten cel w budżecie własnym. 

Przepis wskazuje, że do kwoty zamierzonej na wydatek z tytułu zamówienia porównywana jest nie tylko 

cena oferty najkorzystniejszej, ale i oferta z ceną najniższą. Oferta z najniższą ceną nie musi być 

najkorzystniejsza, jeśli zastosowano również pozacenowe kryteria oceny ofert. Jeśli jednak taka sytuacja 

ma miejsce i oferta najkorzystniejsza nie jest najtańsza, to jeśli kwotę przeznaczoną na sfinansowanie 

zamówienia przekracza oferta najtańsza, to najkorzystniejsza tym bardziej (w. Dzierżanowski, J. 

Jerzykowski, M. Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VI) 

W wyroku z dnia 10.05.2013 r. (KIO 969/13) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, iż unieważnienie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłankę wynikającą z treści art. 93 

ust. 1 pkt 4) p.z.p. dopuszczalne jest przed badaniem ofert – w przypadku, gdy ceny wszystkich złożonych 

w postępowaniu ofert przewyższają kwotę, jaką instytucja zamawiająca planuje przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, jednocześnie niemożliwym jest zwiększenie przez organizatora postępowania 

tej kwoty,  

W związku z tym działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP Zamawiający unieważnia 

postępowanie w części 7 Pomoce sensoryczne, z uwagi na to, że cena oferty z najniższą ceną 

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części. 

 

8. W zakresie części 8: Programy komputerowe 

W terminie składania ofert wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta wykonawcy CHEC-SPORT Anna Chęć: 

cena: 12 925,00 zł 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 12 925,00 zł 

Zamawiający dokonał oceny oferty i uznał, że jest ona zgodna z SIWZ, Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wykonawca uzyskał 60 punktów w kryterium cena i 

30 punktów w kryterium termin dostawy czyli łącznie 90 punktów. 

Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę CHEC-

SPORT Anna Chęć z Rudy Śląskiej.  

 

9. W zakresie części 9: Zestaw deska równoważna(do Integracji Sensorycznej) 

W terminie składania ofert wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta wykonawcy CHEC-SPORT Anna Chęć: 

cena: 500,00 zł 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 480,00 zł 

Zamawiający dokonał oceny oferty i uznał, że jest ona zgodna z SIWZ, Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wykonawca uzyskał 60 punktów w kryterium cena i 

30 punktów w kryterium termin dostawy czyli łącznie 90 punktów.  
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Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę CHEC-

SPORT Anna Chęć z Rudy Śląskiej.  

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części to 480,00 zł. 

Kwota ta została ustalona na podstawie szacunkowej wartości zamówienia. Mające jednak na uwadze 

fakt, że cena oferty przekracza tę kwotę jedynie o 20 zł Zamawiający zdecydował zwiększyć tą kwotę do 

ceny najkorzystniejszej oferty.  

 

10. W zakresie części 10: Huśtawka łódka podwieszana( do Integracji Sensorycznej) 

W terminie składania ofert wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta wykonawcy CHEC-SPORT Anna Chęć: 

cena: 790,00 zł 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 770,00 zł 

Zamawiający dokonał oceny oferty i uznał, że jest ona zgodna z SIWZ, Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wykonawca uzyskał 60 punktów w kryterium cena i 

30 punktów w kryterium termin dostawy czyli łącznie 90 punktów.  

Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę CHEC-

SPORT Anna Chęć z Rudy Śląskiej.  

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części to 770,00 zł. 

Kwota ta została ustalona na podstawie szacunkowej wartości zamówienia. Mające jednak na uwadze 

fakt, że cena oferty przekracza tę kwotę jedynie o 20 zł Zamawiający zdecydował zwiększyć tą kwotę do 

ceny najkorzystniejszej oferty.  

 

11. W zakresie części 11: Drabinka podwieszana 

W terminie składania ofert wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta wykonawcy CHEC-SPORT Anna Chęć: 

cena: 520,00 zł. 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 184,00 zł. 

Ponieważ postępowanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, środki 

przeznaczone na realizację zamówienia w poszczególnych częściach wynikają z umowy o 

dofinansowanie. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tych kwot do cen najkorzystniejszych 

ofert w tej części, z uwagi na brak środków na ten cel w budżecie własnym. 

Przepis wskazuje, że do kwoty zamierzonej na wydatek z tytułu zamówienia porównywana jest nie tylko 

cena oferty najkorzystniejszej, ale i oferta z ceną najniższą. Oferta z najniższą ceną nie musi być 

najkorzystniejsza, jeśli zastosowano również pozacenowe kryteria oceny ofert. Jeśli jednak taka sytuacja 

ma miejsce i oferta najkorzystniejsza nie jest najtańsza, to jeśli kwotę przeznaczoną na sfinansowanie 

zamówienia przekracza oferta najtańsza, to najkorzystniejsza tym bardziej (w. Dzierżanowski, J. 

Jerzykowski, M. Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VI) 
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W wyroku z dnia 10.05.2013 r. (KIO 969/13) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, iż unieważnienie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłankę wynikającą z treści art. 93 

ust. 1 pkt 4) p.z.p. dopuszczalne jest przed badaniem ofert – w przypadku, gdy ceny wszystkich złożonych 

w postępowaniu ofert przewyższają kwotę, jaką instytucja zamawiająca planuje przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, jednocześnie niemożliwym jest zwiększenie przez organizatora postępowania 

tej kwoty,  

W związku z tym działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP Zamawiający unieważnia 

postępowanie w części 11: Drabinka podwieszana, z uwagi na to, że cena oferty z najniższą ceną 

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części. 

 

12. W zakresie części 12: Belka rozbudowująca podwiesie 

W terminie składania ofert wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta wykonawcy CHEC-SPORT Anna Chęć: 

cena: 620,00 zł 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 600,00 zł 

Zamawiający dokonał oceny oferty i uznał, że jest ona zgodna z SIWZ, Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wykonawca uzyskał 60 punktów w kryterium cena i 

30 punktów w kryterium termin dostawy czyli łącznie 90 punktów.  

Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę CHEC-

SPORT Anna Chęć z Rudy Śląskiej.  

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części to 600,00 zł. 

Kwota ta została ustalona na podstawie szacunkowej wartości zamówienia. Mające jednak na uwadze 

fakt, że cena oferty przekracza tę kwotę jedynie o 20 zł Zamawiający zdecydował zwiększyć tą kwotę do 

ceny najkorzystniejszej oferty.  

 

13. W zakresie części 13: Maglownica do SI 

W terminie składania ofert wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta wykonawcy CHEC-SPORT Anna Chęć: 

cena: 1 520,00 zł. 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 1 100,00 zł. 

Ponieważ postępowanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, środki 

przeznaczone na realizację zamówienia w poszczególnych częściach wynikają z umowy o 

dofinansowanie. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tych kwot do cen najkorzystniejszych 

ofert w tej części, z uwagi na brak środków na ten cel w budżecie własnym. 

Przepis wskazuje, że do kwoty zamierzonej na wydatek z tytułu zamówienia porównywana jest nie tylko 

cena oferty najkorzystniejszej, ale i oferta z ceną najniższą. Oferta z najniższą ceną nie musi być 

najkorzystniejsza, jeśli zastosowano również pozacenowe kryteria oceny ofert. Jeśli jednak taka sytuacja 

ma miejsce i oferta najkorzystniejsza nie jest najtańsza, to jeśli kwotę przeznaczoną na sfinansowanie 
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zamówienia przekracza oferta najtańsza, to najkorzystniejsza tym bardziej (w. Dzierżanowski, J. 

Jerzykowski, M. Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VI) 

W wyroku z dnia 10.05.2013 r. (KIO 969/13) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, iż unieważnienie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłankę wynikającą z treści art. 93 

ust. 1 pkt 4) p.z.p. dopuszczalne jest przed badaniem ofert – w przypadku, gdy ceny wszystkich złożonych 

w postępowaniu ofert przewyższają kwotę, jaką instytucja zamawiająca planuje przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, jednocześnie niemożliwym jest zwiększenie przez organizatora postępowania 

tej kwoty,  

W związku z tym działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP Zamawiający unieważnia 

postępowanie w części 13: Maglownica do SI, z uwagi na to, że cena oferty z najniższą ceną 

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części. 

 

14. W zakresie części 14: Przedłużka 

W terminie składania ofert wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta wykonawcy CHEC-SPORT Anna Chęć: 

cena: 36,00 zł 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 60,00 zł 

Zamawiający dokonał oceny oferty i uznał, że jest ona zgodna z SIWZ, Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wykonawca uzyskał 60 punktów w kryterium cena i 

30 punktów w kryterium termin dostawy czyli łącznie 90 punktów.  

Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę CHEC-

SPORT Anna Chęć z Rudy Śląskiej.  

 

15. W zakresie części 15: Podwieszka trapezan 

W terminie składania ofert wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta wykonawcy CHEC-SPORT Anna Chęć: 

cena: 60,00 zł 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 50,00 zł 

Zamawiający dokonał oceny oferty i uznał, że jest ona zgodna z SIWZ, Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wykonawca uzyskał 60 punktów w kryterium cena i 

30 punktów w kryterium termin dostawy czyli łącznie 90 punktów.  

Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę CHEC-

SPORT Anna Chęć z Rudy Śląskiej.  

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części to 50,00 zł. 

Kwota ta została ustalona na podstawie szacunkowej wartości zamówienia. Mające jednak na uwadze 

fakt, że cena oferty przekracza tę kwotę jedynie o 10 zł Zamawiający zdecydował zwiększyć tą kwotę do 

ceny najkorzystniejszej oferty.  

 

16. W zakresie części 16: Wibratory logopedyczne 

W terminie składania ofert wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta wykonawcy CHEC-SPORT Anna Chęć: 

cena: 640,00 zł 
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Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 577,00 zł 

Zamawiający dokonał oceny oferty i uznał, że jest ona zgodna z SIWZ, Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wykonawca uzyskał 60 punktów w kryterium cena i 

30 punktów w kryterium termin dostawy czyli łącznie 90 punktów.  

Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę CHEC-

SPORT Anna Chęć z Rudy Śląskiej.  

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części to 577,00 zł. 

Kwota ta została ustalona na podstawie szacunkowej wartości zamówienia. Mające jednak na uwadze 

fakt, że cena oferty przekracza tę kwotę jedynie o 63 zł Zamawiający zdecydował zwiększyć tą kwotę do 

ceny najkorzystniejszej oferty.  

 

17. W zakresie części 17: Drobne pomoce logopedyczne 

W terminie składania ofert wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty wykonawców: 

1) CHEC-SPORT Anna Chęć: cena: 304,00 zł, 

2) Nowa Szkoła Sp. z o.o.: cena: 398,00 zł 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 100,00 zł. 

Ponieważ postępowanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, środki 

przeznaczone na realizację zamówienia w poszczególnych częściach wynikają z umowy o 

dofinansowanie. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tych kwot do cen najkorzystniejszych 

ofert w tej części, z uwagi na brak środków na ten cel w budżecie własnym. 

Przepis wskazuje, że do kwoty zamierzonej na wydatek z tytułu zamówienia porównywana jest nie tylko 

cena oferty najkorzystniejszej, ale i oferta z ceną najniższą. Oferta z najniższą ceną nie musi być 

najkorzystniejsza, jeśli zastosowano również pozacenowe kryteria oceny ofert. Jeśli jednak taka sytuacja 

ma miejsce i oferta najkorzystniejsza nie jest najtańsza, to jeśli kwotę przeznaczoną na sfinansowanie 

zamówienia przekracza oferta najtańsza, to najkorzystniejsza tym bardziej (w. Dzierżanowski, J. 

Jerzykowski, M. Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VI) 

W wyroku z dnia 10.05.2013 r. (KIO 969/13) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, iż unieważnienie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłankę wynikającą z treści art. 93 

ust. 1 pkt 4) p.z.p. dopuszczalne jest przed badaniem ofert – w przypadku, gdy ceny wszystkich złożonych 

w postępowaniu ofert przewyższają kwotę, jaką instytucja zamawiająca planuje przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, jednocześnie niemożliwym jest zwiększenie przez organizatora postępowania 

tej kwoty,  

W związku z tym działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP Zamawiający unieważnia 

postępowanie w części 17: Drobne pomoce logopedyczne, z uwagi na to, że cena oferty z najniższą 

ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej 

części. 
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18. W zakresie części 18: Komplet pacynek 

W terminie składania ofert wpłynęły do Zamawiającego 3 oferty wykonawców: 

1) CHEC-SPORT Anna Chęć: cena: 410,00 zł, termin dostawy: 14 dni  

2) Nowa Szkoła Sp. z o.o.: cena: 235,00 zł, termin dostawy: 10 dni 

3) Grupa MAC S.A.: cena: 289,00 zł, termin dostawy: 10 dni 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 280,00 zł. 

Zamawiający dokonał oceny ofert. Ustalił, że wszystkie oferty są zgodne z swej treści z treścią SIWZ, a 

wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie przyjętych w 

SIWZ kryteriów i przyznał następującą liczbę punktów:  

1) CHEC-SPORT Anna Chęć: cena: 34,39 pkt / termin dostawy: 30 pkt / łącznie: 64,39 pkt 

2) Nowa Szkoła Sp. z o.o.: cena: 60 pkt / termin dostawy: 40 pkt / łącznie: 100 pkt 

3) Grupa MAC S.A.: cena: 48,78 pkt / termin dostawy: 40 pkt / łącznie: 88,78 pkt 

Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę Nowa 

Szkoła Sp. z o.o. 

 

19. W zakresie części 19: Gry logopedyczne 

W terminie składania ofert wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta wykonawcy CHEC-SPORT Anna Chęć: 

cena: 513,00 zł. 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 271,00 zł. 

Ponieważ postępowanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, środki 

przeznaczone na realizację zamówienia w poszczególnych częściach wynikają z umowy o 

dofinansowanie. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tych kwot do cen najkorzystniejszych 

ofert w tej części, z uwagi na brak środków na ten cel w budżecie własnym. 

Przepis wskazuje, że do kwoty zamierzonej na wydatek z tytułu zamówienia porównywana jest nie tylko 

cena oferty najkorzystniejszej, ale i oferta z ceną najniższą. Oferta z najniższą ceną nie musi być 

najkorzystniejsza, jeśli zastosowano również pozacenowe kryteria oceny ofert. Jeśli jednak taka sytuacja 

ma miejsce i oferta najkorzystniejsza nie jest najtańsza, to jeśli kwotę przeznaczoną na sfinansowanie 

zamówienia przekracza oferta najtańsza, to najkorzystniejsza tym bardziej (w. Dzierżanowski, J. 

Jerzykowski, M. Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VI) 

W wyroku z dnia 10.05.2013 r. (KIO 969/13) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, iż unieważnienie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłankę wynikającą z treści art. 93 

ust. 1 pkt 4) p.z.p. dopuszczalne jest przed badaniem ofert – w przypadku, gdy ceny wszystkich złożonych 

w postępowaniu ofert przewyższają kwotę, jaką instytucja zamawiająca planuje przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, jednocześnie niemożliwym jest zwiększenie przez organizatora postępowania 

tej kwoty,  
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W związku z tym działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP Zamawiający unieważnia 

postępowanie w części 19: Gry logopedyczne, z uwagi na to, że cena oferty z najniższą ceną 

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części. 

 

20. W zakresie części 20: Gry edukacyjne 

W terminie składania ofert wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta wykonawcy CHEC-SPORT Anna Chęć: 

cena: 3 155,00 zł 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 3 909,00 zł 

Zamawiający dokonał oceny oferty i uznał, że jest ona zgodna z SIWZ, Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wykonawca uzyskał 60 punktów w kryterium cena i 

30 punktów w kryterium termin dostawy czyli łącznie 90 punktów.  

Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę CHEC-

SPORT Anna Chęć z Rudy Śląskiej.  

 

21. W zakresie części 21: Tunel do czołgania 

W terminie składania ofert wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty wykonawców: 

1) CHEC-SPORT Anna Chęć: cena: 140,00 zł, termin dostawy: 14 dni  

2) Nowa Szkoła Sp. z o.o.: cena: 65,00 zł, termin dostawy: 10 dni 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 99,00 zł. 

Zamawiający dokonał oceny ofert. Ustalił, że wszystkie oferty są zgodne z swej treści z treścią SIWZ, a 

wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie przyjętych w 

SIWZ kryteriów i przyznał następującą liczbę punktów:  

1) CHEC-SPORT Anna Chęć: cena: 27,86 pkt, termin dostawy: 30 pkt / łącznie: 57,86 pkt 

2) Nowa Szkoła Sp. z o.o.: cena: 60 pkt, termin dostawy: 40 pkt / łącznie: 100 pkt 

Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę Nowa 

Szkoła Sp. z o.o. 

 

22. W zakresie części 22: Pachołki z cyferkami 

W terminie składania ofert wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty wykonawców: 

1) CHEC-SPORT Anna Chęć: cena: 100,00 zł, termin dostawy: 14 dni  

2) Nowa Szkoła Sp. z o.o.: cena: 160,00 zł, termin dostawy: 30 dni 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 86,00 zł. 

Zamawiający dokonał oceny ofert. Ustalił, że wszystkie oferty są zgodne z swej treści z treścią SIWZ, a 

wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie przyjętych w 

SIWZ kryteriów i przyznał następującą liczbę punktów:  

1) CHEC-SPORT Anna Chęć: cena: 60 pkt, termin dostawy: 30 pkt / łącznie: 90 pkt 

2) Nowa Szkoła Sp. z o.o.: cena: 37,50 pkt, termin dostawy: 0 pkt / łącznie: 37,50 pkt 
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Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę CHEC-

SPORT Anna Chęć.  

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części to 86,00 zł. 

Kwota ta została ustalona na podstawie szacunkowej wartości zamówienia. Mające jednak na uwadze 

fakt, że cena oferty przekracza tę kwotę jedynie o 14 zł Zamawiający zdecydował zwiększyć tą kwotę do 

ceny najkorzystniejszej oferty.  

 

23. W zakresie części 23: Zestaw piankowych figur 

W terminie składania ofert wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta wykonawcy CHEC-SPORT Anna Chęć: 

cena: 95,00 zł 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 85,00 zł 

Zamawiający dokonał oceny oferty i uznał, że jest ona zgodna z SIWZ, Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wykonawca uzyskał 60 punktów w kryterium cena i 

30 punktów w kryterium termin dostawy czyli łącznie 90 punktów.  

Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę CHEC-

SPORT Anna Chęć z Rudy Śląskiej.  

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części to 85,00 zł. 

Kwota ta została ustalona na podstawie szacunkowej wartości zamówienia. Mające jednak na uwadze 

fakt, że cena oferty przekracza tę kwotę jedynie o 10 zł Zamawiający zdecydował zwiększyć tą kwotę do 

ceny najkorzystniejszej oferty.  

 

24. W zakresie części 24: Tunel piankowy 

W terminie składania ofert wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta wykonawcy CHEC-SPORT Anna Chęć: 

cena: 550,00 zł 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 649,00 zł 

Zamawiający dokonał oceny oferty i uznał, że jest ona zgodna z SIWZ, Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wykonawca uzyskał 60 punktów w kryterium cena i 

30 punktów w kryterium termin dostawy czyli łącznie 90 punktów.  

Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę CHEC-

SPORT Anna Chęć z Rudy Śląskiej.  

 

25. W zakresie części 25: Piłka lekarska z kuleczkami 

W terminie składania ofert wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta wykonawcy CHEC-SPORT Anna Chęć: 

cena: 90,00 zł 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 78,00 zł 

Zamawiający dokonał oceny oferty i uznał, że jest ona zgodna z SIWZ, Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wykonawca uzyskał 60 punktów w kryterium cena i 

30 punktów w kryterium termin dostawy czyli łącznie 90 punktów.  
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Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę CHEC-

SPORT Anna Chęć z Rudy Śląskiej.  

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części to 78,00 zł. 

Kwota ta została ustalona na podstawie szacunkowej wartości zamówienia. Mające jednak na uwadze 

fakt, że cena oferty przekracza tę kwotę jedynie o 12 zł Zamawiający zdecydował zwiększyć tą kwotę do 

ceny najkorzystniejszej oferty.  

 

26. W zakresie części 26: Szczudła równoważne zwierzątka 

W terminie składania ofert wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta wykonawcy CHEC-SPORT Anna Chęć: 

cena: 45,00 zł 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 59,00 zł 

Zamawiający dokonał oceny oferty i uznał, że jest ona zgodna z SIWZ, Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wykonawca uzyskał 60 punktów w kryterium cena i 

30 punktów w kryterium termin dostawy czyli łącznie 90 punktów.  

Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę CHEC-

SPORT Anna Chęć z Rudy Śląskiej.  

 

 

27. W zakresie części 27: Tarcza do rzutów- kółko o krzyżyk 

W terminie składania ofert wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta wykonawcy CHEC-SPORT Anna Chęć: 

cena: 215,00 zł 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 185,00 zł 

Zamawiający dokonał oceny oferty i uznał, że jest ona zgodna z SIWZ, Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wykonawca uzyskał 60 punktów w kryterium cena i 

30 punktów w kryterium termin dostawy czyli łącznie 90 punktów.  

Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę CHEC-

SPORT Anna Chęć z Rudy Śląskiej.  

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części to 185,00 zł. 

Kwota ta została ustalona na podstawie szacunkowej wartości zamówienia. Mające jednak na uwadze 

fakt, że cena oferty przekracza tę kwotę jedynie o 30 zł Zamawiający zdecydował zwiększyć tą kwotę do 

ceny najkorzystniejszej oferty.  

 

28. W zakresie części 28: Plansza do rzutów 

W terminie składania ofert wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta wykonawcy CHEC-SPORT Anna Chęć: 

cena: 315,00 zł 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 329,00 zł 
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Zamawiający dokonał oceny oferty i uznał, że jest ona zgodna z SIWZ, Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wykonawca uzyskał 60 punktów w kryterium cena i 

30 punktów w kryterium termin dostawy czyli łącznie 90 punktów.  

Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę CHEC-

SPORT Anna Chęć z Rudy Śląskiej.  

 

29. W zakresie części 29: Woreczki z grochem 

W terminie składania ofert wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty wykonawców: 

1) CHEC-SPORT Anna Chęć: cena: 100,00 zł, termin dostawy: 14 dni  

2) Nowa Szkoła Sp. z o.o.: cena: 108,00 zł, termin dostawy: 15 dni 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 118,00 zł. 

Zamawiający dokonał oceny ofert. Ustalił, że wszystkie oferty są zgodne z swej treści z treścią SIWZ, a 

wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie przyjętych w 

SIWZ kryteriów i przyznał następującą liczbę punktów:  

1) CHEC-SPORT Anna Chęć: cena: 60 pkt, termin dostawy: 30 pkt / łącznie: 90 pkt 

2) Nowa Szkoła Sp. z o.o.: cena: 55,56 pkt, termin dostawy: 30 pkt / łącznie: 85,56 pkt 

Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę CHEC-

SPORT Anna Chęć.  

 

30. W zakresie części 30: Zabawka zręcznościowa 

W terminie składania ofert wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty wykonawców: 

1) CHEC-SPORT Anna Chęć: cena: 70,00 zł, termin dostawy: 14 dni  

2) Grupa MAC S.A.: cena: 175,00 zł, termin dostawy: 10 dni 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 59,00 zł. 

Zamawiający dokonał oceny ofert. Ustalił, że ofert CHEC-SPORT Anna Chęć jest zgodna z swej treści z 

treścią SIWZ, a wykonawcy nie podlegają wykluczeniu.  

Po dokonaniu oferty wykonawcy Grupa MAC S.A., Zamawiający wymagał, żeby zaoferowana przez 

wykonawcę zabawka do ćwiczenia celności rzutu, zawierała w zestawie krzyżak i obręcze. Wymiary 

minimalne: krzyżak min. 40 x 40 x 13 cm, min. 6 pierścieni o śr. min.12 cm. W zestawie zaoferowanym 

przez wykonawcę jest 5 pierścieni.  

W związku z tym Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP odrzuca 

ofertę wykonawcy Grupa MAC S.A złożoną w części 30 postępowania. Oferta podlega odrzuceniu, 

gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ; zaoferowana zabawka jest niezgodna z opisem przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym element SIWZ.  

Zamawiający dokonał oceny oferty CHEC-SPORT Anna Chęć na podstawie przyjętych w SIWZ kryteriów 

i przyznał następującą liczbę punktów: cena: 60 pkt, termin dostawy: 30 pkt / łącznie: 90 pkt 

Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę CHEC-

SPORT Anna Chęć.  



 
 

15 
 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części to 59,00 zł. 

Kwota ta została ustalona na podstawie szacunkowej wartości zamówienia. Mające jednak na uwadze 

fakt, że cena oferty przekracza tę kwotę jedynie o 11 zł Zamawiający zdecydował zwiększyć tą kwotę do 

ceny najkorzystniejszej oferty.  

 

31. W zakresie części 31: Labirynt na nogę 

W terminie składania ofert wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty wykonawców: 

1) CHEC-SPORT Anna Chęć: cena: 600,00 zł, termin dostawy: 14 dni  

2) Grupa MAC S.A.: cena: 477,00 zł, termin dostawy: 10 dni 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 540,00 zł. 

Zamawiający dokonał oceny ofert. Ustalił, że wszystkie oferty są zgodne z swej treści z treścią SIWZ, a 

wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie przyjętych w 

SIWZ kryteriów i przyznał następującą liczbę punktów:  

1) CHEC-SPORT Anna Chęć: cena: 47,70 pkt, termin dostawy: 30 pkt / łącznie: 77,70 pkt 

2) Grupa MAC S.A.: cena: 60 pkt, termin dostawy: 40 pkt / łącznie: 100 pkt 

Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę CHEC-

SPORT Anna Chęć.  

 

32. W zakresie części 32: Chusty do ćwiczeń 

W terminie składania ofert wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty wykonawców: 

1) CHEC-SPORT Anna Chęć: cena: 70,00 zł, termin dostawy: 14 dni  

2) Nowa Szkoła Sp. z o.o.: cena: 175,00 zł, termin dostawy: 10 dni 

Zamawiający dokonał oceny ofert. Ustalił, że ofert CHEC-SPORT Anna Chęć jest zgodna z swej treści z 

treścią SIWZ, a wykonawcy nie podlegają wykluczeniu.  

Po dokonaniu oferty wykonawcy Nowa Szkoła Sp. z o.o., Zamawiający wymagał, żeby zaoferowana przez 

wykonawcę chusta w pozycji nr 1  nie spełnia wymagań zamawiającego w zakresie rozmiaru. 

Zamawiający wymagał zaoferowania chusty wykonane z lekkiego nylonu w różnych kolorach, wymiary 

ok 66x66cm do 68x68cm. Do tańca i zabaw ruchowych. Wykonawca zaoferował chustę o wymiarach 

65x65.  

W związku z tym Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP odrzuca 

ofertę wykonawcy Nowa Szkoła Sp. z o.o. złożoną w części 32 postępowania. Oferta podlega 

odrzuceniu, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ; zaoferowana zabawka jest niezgodna z opisem 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym element SIWZ.  

Zamawiający dokonał oceny oferty CHEC-SPORT Anna Chęć na podstawie przyjętych w SIWZ kryteriów 

i przyznał następującą liczbę punktów: cena: 60 pkt, termin dostawy: 30 pkt / łącznie: 90 pkt 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 133,00 zł  

Ponieważ postępowanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia 
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nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, środki 

przeznaczone na realizację zamówienia w poszczególnych częściach wynikają z umowy o 

dofinansowanie. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tych kwot do cen najkorzystniejszych 

ofert w tych częściach, z uwagi na brak środków na ten cel w budżecie własnym. 

W związku z tym działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP Zamawiający unieważnia 

postępowanie w części 32 Chusty do ćwiczeń, z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty 

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części. 

 

33. W zakresie części 33: Kolorowe wstążki gimnastyczne 

W terminie składania ofert wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty wykonawców: 

1) CHEC-SPORT Anna Chęć: cena: 150,00 zł, termin dostawy: 14 dni  

2) Nowa Szkoła Sp. z o.o.: cena: 50,00 zł, termin dostawy: 10 dni 

Zamawiający dokonał oceny ofert. Ustalił, że ofert CHEC-SPORT Anna Chęć jest zgodna z swej treści z 

treścią SIWZ, a wykonawcy nie podlegają wykluczeniu.  

Przedmiotem zamówienia w tej części są „Kolorowe wstążki długości od 90- 110cm, na drewnianym lub 

plastikowym kijku długości od 23-26 cm, służące do zabaw ruchowych, gimnastycznych, tańca. Wstążki 

przymocowane do kijka za pomocą ruchomego karabińczyka. 

Oferta wykonawcy Nowa Szkoła Sp. z o.o. nie określa dokładnie oferowanego przedmiotu w 

szczególności długości i rozmiarów kija, co uniemożliwia jej ocenę. Zamawiający nie może wezwać 

wykonawcy do wyjaśnień treści oferty, gdyż prowadziłoby to do negocjacji z wykonawcą.  

W związku z tym Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP odrzuca 

ofertę wykonawcy Nowa Szkoła Sp. z o.o. złożoną w części 33 postępowania. Oferta podlega 

odrzuceniu, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.  

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 45,00 zł. Cena 

najkorzystniejszej oferty to 150 zł  

Ponieważ postępowanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, środki 

przeznaczone na realizację zamówienia w poszczególnych częściach wynikają z umowy o 

dofinansowanie. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tych kwot do cen najkorzystniejszych 

ofert w tych częściach, z uwagi na brak środków na ten cel w budżecie własnym. 

W związku z tym działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP Zamawiający unieważnia 

postępowanie w części 33 Kolorowe wstążki gimnastyczne, z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej 

oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej 

części. 

 

34. W zakresie części 34: Kreatywna chusta animacyjna 
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W terminie składania ofert wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty wykonawców: 

1) CHEC-SPORT Anna Chęć: cena: 160,00 zł, termin dostawy: 14 dni  

2) Nowa Szkoła Sp. z o.o.: cena: 41,00 zł, termin dostawy: 10 dni 

Kwota jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia to 163,00 zł.  

Zamawiający dokonał oceny ofert. Ustalił, że ofert CHEC-SPORT Anna Chęć jest zgodna z swej treści z 

treścią SIWZ, a wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W kryterium cena wykonawca ten otrzymał 60 

pkt, a w kryterium termin dostawy 30. Łączna liczba punktów to 90.  

Przedmiotem zamówienia w tej części jest „Okrągła chusta do animacji, zabaw grupowych, 

integracyjnych. Powinna być wykonana z lekkiego i trwałego materiału, na którym dzieci same mogą 

malować dowolne wzory, średnica koła min. 3m, do brzegów chusty przymocowane uchwyty(min. 24), w 

środkowej części chusty otwór, materiał łatwy do utrzymania w czystości. Brzegi chusty obszyte taśmą 

zabezpieczającą uszkodzenie. W zestawie pisaki do malowania wzorów na chuście, min.12 kolorów. 

Wykonawca Nowa Szkoła Sp. z o.o. zaoferował spadochron, którego opis nie odpowiada treści SIWZ, 

chociażby w kwestii liczby uchwytów. W związku z tym Zamawiający działając na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 2) ustawy PZP odrzuca ofertę wykonawcy Nowa Szkoła Sp. z o.o. złożoną w części 34 

postępowania. Oferta podlega odrzuceniu, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.  

Zamawiający dokonał zatem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę CHEC-

SPORT Anna Chęć.  

 

 

Z wybranymi wykonawcami Zamawiający podpisze umowy w sprawie zamówienia publicznego po 

upływie 5 dni od dnia poinformowania o wyborze oferty najkorzystniejszej.  
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