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Zamawiający: 
Gmina Tczów 
Tczów 124, 26 – 706 Tczów 
Tel. /48/676 80 23, NIP: 811 17 14 505, REGON 670224031 
 

 Tczów, dnia 13 lipca 2022 r. 

GPR.271.6.2022 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III i IV 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa pomocy 

dydaktycznych dla 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Tczów w ramach projektu 

„Laboratoria przyszłości” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 

00199693/01 z dnia 2022-06-08. 

 

Działając zgodnie z dyspozycją art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2021 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postepowaniu jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty złożone 

przez: 

1. Część I – Drukarki 3D z akcesoriami (m.in. laptopy) 

 Nazwa i adres Wykonawcy:  X3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

                                                   Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów 

 Cena oferty: 38 685,00 PLN brutto 

 Okres gwarancji: 48 miesięcy  

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 w związku z art. 242 ust.1 pkt 1  Pzp  

i na podstawie dwóch kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(dalej: SWZ), którymi była: cena oferty 60% oraz okres gwarancji 40%.  

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego oraz nie 

podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp i art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy 

Pzp oraz na podstawie  art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). 

Oferta otrzymała łączną ocenę 88,70 pkt obliczoną zgodnie z zapisami Rozdziału XXIII SWZ. 

Punktacja przyznana za każde kryterium oraz łączna punktacja: 

Nr 
oferty 

Nazwa ( firma) i adres 
Wykonawcy 

Ceny oferty 
brutto 
w PLN 

Okres 
gwarancji 

w miesiącach 

Łączna ilość 
punktów 

punkty punkty 

 
3 

X3D spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Zaułek Drozdowy 2 
77-100 Bytów 

38 685,00 48 m-cy  

48,70 40,00 88,70 

 
5 

Educarium  Spółka z o.o. 
ul. Grunwaldzka 207 
85 – 451 Bydgoszcz 

31 400,00 12 m-cy  

60,00 0,00 60,00 
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2 

Moje Bambino Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 46  
93-428 Łódź 

47 800,78 24 m-ce  

39,41 10,00 49,41 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zakresie została odrzucona następująca oferta: 

Oferta oznaczona nr 4: EDU-PARTNER Agnieszka Skierka Starowiejska 105, 83-307 Kiełpino  

Podstawa prawna odrzucenia oferty:  

a) art. 226 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ww. ustawy – Zamawiający odrzuca ofertę, 

jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy, tj. z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp. 

b) art. 226 ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub 

przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania 

lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez 

zamawiającego.  

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:  

a) Wykonawca za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: 

https://przetargi.tczow.pl przekazał ofertę w postaci skanu podpisanych dokumentów. 

Złożona oferta jest niezgodna z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

b) Wykonawca za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: 

https://przetargi.tczow.pl przekazał ofertę w postaci skanu podpisanych dokumentów. 

Przekazany plik nie zawiera żadnego z podpisów określonych w rozdziale XIV pkt 1 SWZ,  

w którym to Zamawiający wskazał, że oferta ma być sporządzona pod rygorem nieważności  

w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną  

w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej 

Wykonawcy lub pełnomocnika. 

 

W związku z powyższym proponuje udzielić zamówienia w części I Wykonawcy, którego oferta 

oznaczona została Nr 3: X3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zaułek Drozdowy 2,  

77-100 Bytów 

 

2. Część II – Sprzęt do nagrań wraz z akcesoriami 

 Nazwa i adres Wykonawcy:  ABC SZKOŁY SŁAWOMIR ŚLIWIAK 

                                                   ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno 

 Cena oferty: 29 569,20 PLN brutto 

 Okres gwarancji: 48 miesięcy  

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 w związku z art. 242 ust.1 pkt 1  Pzp  

i na podstawie dwóch kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(dalej: SWZ), którymi była: cena oferty 60% oraz okres gwarancji 40%.  

https://przetargi.tczow.pl/
https://komentarzpzp.pl/strona-glowna/dzial-ii/rozdzial-2/oddzial-4/art-125
https://przetargi.tczow.pl/
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Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego oraz nie 

podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp i art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy 

Pzp oraz na podstawie  art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). 

Oferta otrzymała łączną ocenę 97,95 pkt obliczoną zgodnie z zapisami Rozdziału XXIII SWZ. 

Punktacja przyznana za każde kryterium oraz łączna punktacja: 

Nr 

oferty 

Nazwa ( firma) i adres 

Wykonawcy 

Ceny oferty 

brutto 

w PLN 

Okres 

gwarancji 

w miesiącach 

Łączna ilość 

punktów 

punkty punkty 

 

6 

ABC SZKOŁY SŁAWOMIR ŚLIWIAK 

ul. Bogusława 17  

80-209 Chwaszczyno 

29 569,20 48 m-cy  

57,95 40,00 97,95 

 

2 

Moje Bambino Sp. z o.o.  

ul. Graniczna 46  

93-428 Łódź 

28 558,14 24 m-ce  

60,00 10,00 70,00 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zakresie nie został wykluczony żaden Wykonawca. 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zakresie zostały odrzucone następujące oferty: 

1) Oferta oznaczona nr 1: Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 

58-405 Krzeszów 

Podstawa prawna odrzucenia oferty:  

art. 226 ust. 1 pkt. 2) lit. c) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez 

wykonawcę który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 

125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka 

dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń. 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:  

Stosownie do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia Wykonawca wraz z ofertą powinien 

złożyć przedmiotów środki dowodowe określone rozdziale V SWZ. Dokumenty to nie zostały 

złożone. Zgodnie z dyspozycją art. 107 ust. 2 Wykonawcą został wezwany do złożenia 

dokumentów. W wyznaczonym terminie dokumenty nie zostały złożone. 

2) Oferta oznaczona nr 4: EDU-PARTNER Agnieszka Skierka Starowiejska 105, 83-307 Kiełpino 

Podstawa prawna odrzucenia oferty:  

a) art. 226 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ww. ustawy – Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy, tj. z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp. 

b) art. 226 ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została 

sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 

organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez zamawiającego.  

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:  

a) Wykonawca za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: 

https://przetargi.tczow.pl przekazał ofertę w postaci skanu podpisanych dokumentów. 

https://przetargi.tczow.pl/
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Złożona oferta jest niezgodna z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

b) Wykonawca za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: 

https://przetargi.tczow.pl przekazał ofertę w postaci skanu podpisanych dokumentów. 

Przekazany plik nie zawiera żadnego z podpisów określonych w rozdziale XIV pkt 1 SWZ,  

w którym to Zamawiający wskazał, że oferta ma być sporządzona pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę(y) 

uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), 

właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. 

W związku z powyższym proponuje udzielić zamówienia w części II Wykonawcy, którego oferta 

oznaczona została Nr 6: ABC SZKOŁY SŁAWOMIR ŚLIWIAK ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno 

3. Część III – Specjalistyczne urządzenia i narzędzia z zakresu robotyki i mikroelektroniki oraz sprzęt  

gospodarstwa domowego 

 Nazwa i adres Wykonawcy:  Moje Bambino Sp. z o.o.  

                                                   ul. Graniczna 45, 93 – 428 Łódź 

 Cena oferty: 50 280,09 PLN brutto 

 Okres gwarancji: 36 miesięcy  

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 w związku z art. 242 ust.1 pkt 1  Pzp  

i na podstawie dwóch kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(dalej: SWZ), którymi była: cena oferty 60% oraz okres gwarancji 40%.  

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego oraz nie 

podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp i art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy 

Pzp oraz na podstawie  art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). 

Oferta otrzymała łączną ocenę 85,00 pkt obliczoną zgodnie z zapisami Rozdziału XXIII SWZ. 

Punktacja przyznana za każde kryterium oraz łączna punktacja: 

Nr 

oferty 

Nazwa ( firma) i adres 

Wykonawcy 

Ceny oferty 

brutto 

w PLN 

Okres 

gwarancji 

w miesiącach 

Łączna ilość 

punktów 

punkty punkty 

 

2 

Moje Bambino Sp. z o.o.  

ul. Graniczna 46  

93-428 Łódź 

50 280,09 36 m-cy  

60,00 25,00 85,00 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zakresie nie został wykluczony żaden Wykonawca. 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zakresie została odrzucona następująca oferta: 

Oferta oznaczona nr 4: EDU-PARTNER Agnieszka Skierka Starowiejska 105, 83-307 Kiełpino  

https://komentarzpzp.pl/strona-glowna/dzial-ii/rozdzial-2/oddzial-4/art-125
https://przetargi.tczow.pl/
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Podstawa prawna odrzucenia oferty:  

a) art. 226 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ww. ustawy – Zamawiający odrzuca ofertę, 

jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy, tj. z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp. 

b) art. 226 ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub 

przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania 

lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez 

zamawiającego.  

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:  

a) Wykonawca za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: 

https://przetargi.tczow.pl przekazał ofertę w postaci skanu podpisanych dokumentów. 

Złożona oferta jest niezgodna z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

b) Wykonawca za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: 

https://przetargi.tczow.pl przekazał ofertę w postaci skanu podpisanych dokumentów. 

Przekazany plik nie zawiera żadnego z podpisów określonych w rozdziale XIV pkt 1 SWZ,  

w którym to Zamawiający wskazał, że oferta ma być sporządzona pod rygorem nieważności  

w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną  

w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej 

Wykonawcy lub pełnomocnika. 

 

W związku z powyższym proponuje udzielić zamówienia w części III Wykonawcy, którego oferta 

oznaczona została Nr 2: Moje Bambino Sp. z o.o.  ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź. 

 

4. Część IV – Wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej 

 Nazwa i adres Wykonawcy:  Moje Bambino Sp. z o.o.  

                                                   ul. Graniczna 45, 93 – 428 Łódź 

 Cena oferty: 79 900,80 PLN brutto 

 Okres gwarancji: 48 miesięcy  

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 w związku z art. 242 ust.1 pkt 1  Pzp  

i na podstawie dwóch kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(dalej: SWZ), którymi była: cena oferty 60% oraz okres gwarancji 40%.  

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego oraz nie 

podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp i art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy 

Pzp oraz na podstawie  art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). 

Oferta otrzymała łączną ocenę 100,00 pkt obliczoną zgodnie z zapisami Rozdziału XXIII SWZ. 

 

https://przetargi.tczow.pl/
https://komentarzpzp.pl/strona-glowna/dzial-ii/rozdzial-2/oddzial-4/art-125
https://przetargi.tczow.pl/
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Punktacja przyznana za każde kryterium oraz łączna punktacja: 

Nr 

oferty 

Nazwa ( firma) i adres 

Wykonawcy 

Ceny oferty 

brutto 

w PLN 

Okres 

gwarancji 

w miesiącach 

Łączna ilość 

punktów 

punkty punkty 

 

2 

Moje Bambino Sp. z o.o.  

ul. Graniczna 46  

93-428 Łódź 

79 900,80 48 m-cy  

60,00 40,00 100,00 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zakresie nie został wykluczony żaden Wykonawca. 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zakresie nie została odrzucona żadna oferta. 

W związku z powyższym proponuje udzielić zamówienia w części IV Wykonawcy, którego oferta 

oznaczona została Nr 2: Moje Bambino Sp. z o.o.  ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź. 

 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale. IX ustawy Pzp 

(art. 505–590). 

 

            Dziękujemy za udział w postępowaniu 

  

          Na oryginale podpisał  

   Wójt Gminy Tczów  

     Arkadiusz Baran 

 

 

 

Zamieszczono: 

1) platforma zamówień publicznych: https://przetargi.tczow.pl 

https://przetargi.tczow.pl/

