Ogłoszenie nr 500174031-N-2019 z dnia 02-01-2019 r.
Gmina Pawłów: Dostawa oprogramowania dla szkół w Gminie Pawłów
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
„Rozwój e-usług w obszarze edukacji w Gminie Pawłów” złożonego do Osi priorytetowej VII
„Sprawne usługi publiczne” do Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 653936-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pawłów, Krajowy numer identyfikacyjny 29101058200000, ul. Pawłów 56a ,
27225 Pawłów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 721 670, e-mail
sekretarz@gmina-pawlow.pl, faks 412 721 679.
Adres strony internetowej (url): https://pawlow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oprogramowania dla szkół w Gminie Pawłów
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
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 „Dostawa oprogramowania dla szkół w Gminie Pawłów” w
ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w obszarze edukacji w Gminie Pawłów” złożonego do
Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” do Działania 7.1 „Rozwój espołeczeństwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach kategorii kosztów: Zakup środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych dla 9 placówek oświatowych w gminie Pawłów. Zakres
zamówienia obejmuje: 1.Dostawa oprogramowania 1.1.Licencja- na e-dziennik na okres 60
miesięcy (5 lat) oraz jej wdrożenie (szkolenie nauczycieli, dyrektorów, wicedyrektorów,
pracowników administracyjnych szkół) 1.2.Oprogramowanie e-sekretariat na okres 60
miesięcy (5 lat). 1.3.Oprogramowanie dla samorządu terytorialnego na okres 60 miesięcy (5

lat) oraz jego wdrożenie( szkolenie pracownika samorządu terytorialnego). 2. Wykonawca
zobowiązany przeprowadzić szkolenia polegające na: a) przeprowadzenie szkolenia obsługi
systemu dla 9 rad pedagogicznych, po jednej w poszczególnych szkłach (Chybice, Rzepin,
Szerzawy, Pawłów, Radkowice, Łomno, Jadowniki, Dąbrowa, Godów) w siedzibie
poszczególnych szkół; b) przeprowadzenie szkolenia dla Dyrektorów i Wicedyrektorów oraz
pracowników administracyjnych szkół – 1 grupa, w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego; c) przeprowadzenie szkolenia dla pracownika samorządu terytorialnego- 1
grupa w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ. Na przedmiot zamówienia udzielona
zostanie 60 miesięczna gwarancja, liczona od dnia podpisania odbioru końcowego (bez wad i
usterek). W okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną
ponosi Wykonawca, w tym m. innymi koszty dot.: 1) usuwania wad, dokonywania napraw,
świadczenia asysty technicznej (pomocy technicznej i merytorycznej); 2) aktualizacji eDziennika w zakresie wynikającym ze zmieniających się przepisów prawa.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48900000-7
Dodatkowe kody CPV: 72263000-6
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
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 139084.55
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Wojciecha Korfantego 193
Kod pocztowy: 40-153

Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 120964.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 120964.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 120964.35
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
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.

