
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP
w Łomży”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450094751

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Skłodowskiej Curie 1

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862163326

1.5.8.) Numer faksu: 862163326

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: arr.lomza@podlaskie.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaskie.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.podlaskie.org.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

70.22.Z

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP
w Łomży”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df4a9b53-91ec-11eb-86b1-a64936a8669f
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00035251

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
"Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży" współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00026038/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 632806,16 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Efektywne
kształcenie zawodowe w ASP w Łomży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa III „Kompetencje i kwalifikacje”,
Działanie: 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej
gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki” realizowanego przez AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALANEGO S.A. W
ŁOMŻY, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w
załączniki nr 8 do SWZ.Część I - Oprogramowanie i komponenty1) Wirtualna strzelnica – 2
sztuki Sala do symulacji – interaktywny trenażer strzelecki z osprzętem audio/oprogramowaniem
(2 zestawy – strzelectwo specjalne) 2)Oprogramowanie z wieczystą licencją – 1 sztuka

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.5.) Wartość części: 129999,99 PLN
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Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Efektywne
kształcenie zawodowe w ASP w Łomży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa III „Kompetencje i kwalifikacje”,
Działanie: 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej
gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki” realizowanego przez AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALANEGO S.A. W
ŁOMŻY, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w
załączniki nr 8 do SWZ.Część II - Urządzenia IT1.Dyska sieciowy – 1 sztuka 2.Serwer – 1 sztuka
3.Router – 3 sztuki 4.Monitor interaktywny – 2 sztuki 5.Stół multimedialny – 1 sztuka 6.Dysk – 16
sztuk 7.Miernik mocy optycznej – 10 sztuk8.Router A – 10 sztuk 9.Router B – 10 sztuk 10.Kabel
– 10 sztuk 11.Wkładki S.C. SM, DDM, WDM – 50 kompletów12.Przełączniki – 5 sztuk

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30237280-5 - Akcesoria zasilające

31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący

31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38636100-3 - Lasery

38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

44511000-5 - Narzędzia ręczne

44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

4.5.5.) Wartość części: 257201,90 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Efektywne
kształcenie zawodowe w ASP w Łomży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa III „Kompetencje i kwalifikacje”,
Działanie: 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej
gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki” realizowanego przez AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALANEGO S.A. W
ŁOMŻY, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w
załączniki nr 8 do SWZ.Część III - Urządzenia elektrotechniczne1.Miernik – 2 sztuki2.Spawarka
światłowodowa z akcesoriami dla spawacza – 2 sztuki3.Reflektometr OTDR – 1 sztuka 4.Miernik
rezystancji uziemienia – 10 sztuk 5.Miernik impedancji pętli zwarcia – 10 sztuk 6.Miernik
multimetr elektroniczny uniwesralny – 10 sztuk 7.Wizualny lokalizator uszkodzeń – 10 sztuk
8.Stacja lutownicza – 5 sztuk

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
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4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30237280-5 - Akcesoria zasilające

31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący

31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38341300-0 - Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych

38342000-4 - Oscyloskopy

38552000-9 - Mierniki elektroniczne

38636100-3 - Lasery

38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

42661100-8 - Urządzenia do lutowania na miękko

44511000-5 - Narzędzia ręczne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.5.) Wartość części: 245603,27 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku gdy
„postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.Zamawiający w
Szczegółowym opisie zamówienia na dostawę sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu
„Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa III „Kompetencje
i kwalifikacje”, Działanie: 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz
konkurencyjności podlaskiej gospodarki” użył przez niedopatrzenie niewłaściwego
sformułowania, że przetarg prowadzony jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługi.

Część 2
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SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku gdy
„postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.Zamawiający w
Szczegółowym opisie zamówienia na dostawę sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu
„Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa III „Kompetencje
i kwalifikacje”, Działanie: 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz
konkurencyjności podlaskiej gospodarki” użył przez niedopatrzenie niewłaściwego
sformułowania, że przetarg prowadzony jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługi.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku gdy
„postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.Zamawiający w
Szczegółowym opisie zamówienia na dostawę sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu
„Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa III „Kompetencje
i kwalifikacje”, Działanie: 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz
konkurencyjności podlaskiej gospodarki” użył przez niedopatrzenie niewłaściwego
sformułowania, że przetarg prowadzony jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługi.
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