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Słupsk, dnia 6 maja 2019 r.  

 
ZAMAWIAJĄCY: Akademia Pomorska w Słupsku 

  76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a 
                                     

 

Nr zamówienia: 168/2019                   

 

Wszyscy Wykonawcy                                                             

 

 
INFORMACJA  

O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa 

drukarek, skanerów i sprzętu audiowizualnego do pracowni kształcenia praktycznego AP w Słupsku” w 

ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka 

Akademickiego (SOA)”, dokonano następujących czynności: 

 

Zadanie 1 -  Zakup i dostawa drukarek, skanera i urządzeń wielofunkcyjnych – dokonano wyboru 

oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę:  

  P.H.U. KSEROSERWIS Paweł Jerzy Chyła 

76-200 Słupsk, ul. Tuwima 23 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie 

ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przy wyborze kierował się kryterium: cena 

60%, okres gwarancji 40%. 

Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty:  

Lp. Firma i adres Wykonawcy 

Ocena 

przedmiotowa 

oferty 

Przydzielona punktacja 

Punktacja 

łączna Cena 

(waga 60%) 

Okres 

gwarancji 

(waga 40%) 

1 

P.H.U. KSEROSERWIS  

Paweł Jerzy Chyła 

76-200 Słupsk, ul. Tuwima 23 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
60,00 40,00 100,00 pkt 

2 

EL TORO Bobrowski, 

Blatkiewicz Sp.j. 

73-110 Starogard Szczeciński,  

ul. Racławicka 23 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
45,44 15,00 60,44 pkt. 

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa 

ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt. 10.2. SIWZ). 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała 

największa ilość punktów zgodnie z powyższą tabelą. 
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Zadanie 2 -  Zakup i dostawa stanowiska biometrycznego – unieważniono zadanie na podstawie art. 93 

ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu. 

Uzasadnienie: 

Na realizację zadania wpłynęła jedna oferta:  

Lp. Firma i adres Wykonawcy 

Ocena 

przedmiotowa 

oferty 

Przydzielona punktacja 

Punktacja 

łączna Cena 

(waga 60%) 

Okres 

gwarancji 

(waga 40%) 

1 

EL TORO Bobrowski, 

Blatkiewicz Sp.j. 

73-110 Starogard Szczeciński,  

ul. Racławicka 23 

podlegająca 

odrzuceniu 
- - - 

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy EL TORO Bobrowski, Blatkiewicz Sp.j. z siedzibą w 

Starogardzie Szczecińskim przy ul. Racławickiej 23 – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych – jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Wykonawca zaoferował sprzęt – stanowisko biometryczne niespełniające wymagań 

Zamawiającego:  

 w poz. 1 pkt. 2 załącznika 5.2. SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wymagał by skaner odcisków palców stanowiska miał rozmiar min. 16x24 mm, 

zaoferowany przez Wykonawcę model VIRDI FOH02 USB posiada skaner o rozmiarze 16x18 

mm; 

 w poz. 1 pkt. 3 załącznika 5.2. SIWZ Zamawiający wymagał by skaner tęczówki oka 

stanowiska posiadał odległość aktywizacji min.: 100 mm, 200 mm, 30 mm, 400 mm, 500 mm, 

600 mm, Zaoferowany przez Wykonawcę model VISTA FA2 posiada odległość aktywizacji 25 

cm ± 1,5 cm. 

 

Zadanie 3 -  Zakup i dostawa sprzętu video z oprogramowaniem – unieważniono zadanie na podstawie 

art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu.  

Uzasadnienie:  

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28.03.2019 r. godz. 13:00 nie została złożona żadna 

oferta. 

 

Zadanie 4 -  Zakup i dostawa sprzętu audio i video – unieważniono zadanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

Uzasadnienie:  

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28.03.2019 r. godz. 13:00 nie została złożona żadna 

oferta. 

 

Zadanie 5 -  Zakup i dostawa systemu monitoringu – unieważniono zadanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

Uzasadnienie:  

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28.03.2019 r. godz. 13:00 nie została złożona żadna 

oferta. 
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Zadanie 6 -  Zakup i dostawa jednostek sterujących – unieważniono zadanie na podstawie art. 93 ust. 1 

pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu.  

Uzasadnienie:  

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28.03.2019 r. godz. 13:00 nie została złożona żadna 

oferta. 

 

Zadanie 7 -  Zakup i dostawa systemu monitoringu stanowiskowego – unieważniono zadanie na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu.  

Uzasadnienie:  

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28.03.2019 r. godz. 13:00 nie została złożona żadna 

oferta. 
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