
Ogłoszenie nr 500161059-N-2018 z dnia 11-07-2018 r.  

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik":  

 

Doposażenie pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny 

podzielony na 2 części. 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
Projekt pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 

Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik” współfinansowany 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  

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 578128-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik", Krajowy numer 

identyfikacyjny 36197719800000, ul. ul. Zamkowa  1, 47400   Racibórz, woj. śląskie, 

państwo Polska, tel. (032) 415 33 88, e-mail sekretariat@zsm.slask.pl, faks (032) 415 33 88 

w. 322.  

Adres strony internetowej (url): https://mechanik.rac.pl/  

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Doposażenie pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny 

podzielony na 2 części.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): CKZiU2.26.15.18  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

 

https://mechanik.rac.pl/


II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt 

dydaktyczny podzielony na 2 części. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części: 

CZĘŚĆ I – Doposażenie pracowni informatycznej 1: Serwer - 1 sztuka, Programowalny 

przełącznik - 1 sztuka, Komputer z funkcją tabletu (2 w 1 – ekran dotykowy, odłączana 

klawiatura) - 1 sztuka, Tablet graficzny - 1 sztuka, Dysk zewnętrzny min 1TB port USB 3 lub 

nowszy – 6 sztuk, Pendrive 32 GB USB 3.0 – 5 sztuk, Aparat - 1 sztuka, Projektor - 1 sztuka, 

CZĘŚĆ II – Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych: 
Odbiornik telewizyjny LCD – 1 szt., Tuner TV satelitarny HD – 1 szt., Osprzęt antenowy – 1 

komplet, Instalacja antenowa VHF, UHF – 1 szt. Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia 

dla każdego zadania stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość 

składania ofert częściowych. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, 

na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Oferty w postępowaniu można 

składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia tzn. że Wykonawca może złożyć ofertę 

na wybraną/e przez siebie część/ci lub na wszystkie części zamówienia. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego sprzętu objętego przedmiotem 

zamówienia. Koszty załadunku, transportu oraz rozładunku dostawy obciążać będą 

Wykonawcę w ramach ceny za wykonanie zamówienia.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części: tak  

II.5) Główny Kod CPV: 39162110-9 

 

Dodatkowe kody CPV: 48820000-2, 21314100-0, 30213200-7, 30234000-8, 38651000-3, 

38652120-7, 32320000-2, 32324000-0, 32324300-3  

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

CZĘŚĆ NR: 1     

NAZWA: DOPOSAŻENIE PRACOWNI INFORMATYCZNEJ 1  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Cena najkorzystniejszej złożonej oferty wynosi 19 065,00 zł brutto. Zamawiający na 

sfinansowanie zamówienia w części I przeznaczył kwotę w wysokości 13 787,00 zł brutto 

i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.  

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 

1579 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.”  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


