
 
 

Protokół z otwarcia i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę 

fabrycznie nowego sprzętu AGD w celu wyposażenia pracowni Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza  

w Ciechanowcu 

w ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych 

w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej 

do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy”, finansowanego w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa VIII, poddziałanie 

8.2.1, priorytet inwestycyjny 10.1. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz 

szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe 

życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.  

 

  W dniu 24.09.2018r. o godzinie 12.30 w sali nr 1-45 w budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, 

zebrała się komisja w następującym składzie:  

1. Łukasz Godlewski – przewodniczący  

2. Artur Bojar – członek 

3. Jarosław Zdunek – członek  

 

   Przedmiotem posiedzenia było otwarcie oraz ocena pod względem 

formalnym i jakościowym ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od 

12.09.2018r. do dnia 24.09.2018r. do godz. 12:00 uczestniczących w procesie 

przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 

12.09.2018 r. na „Dostawę fabrycznie nowego sprzętu AGD w celu wyposażenia 

pracowni Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława 

Iwaszkiewicza w Ciechanowcu”, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej    

http://www.zsoiz-ciechanowiec.pl/component/k2/748.html 

a także w Biuletynie Zamówień Publicznych jako zamówienie  

Nr 615765-N-2018. 

1. Komisja przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 

24.09.2018 r. do godz.12:00 wpłynęło 7 ofert. 



2. W sesji otwarcia ofert uczestniczył przedstawiciel „Grupa Gastro Jolanta 

Borowska” ul. Produkcyjna 72, 15-680 Białystok Pan Przemysław Piotrowski.  

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Komisja poinformowała, że Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia kwoty w 

wysokości: 

a) część I zamówienia - zakup pieców konwekcyjno-parowych:  
179 669,40 zł brutto. 
 

b) część II zamówienia - sprzęt AGD:   57 296,28 zł brutto.  
 

4. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 12.30 w dniu 24.09.2018r. w siedzibie 

Zamawiającego w obecności Komisji Przetargowej. 

5. Nienaruszalność kopert została potwierdzona przez przedstawiciela 

Wykonawców obecnych na sali (Pan Przemysław Piotrowski) i Komisji 

Przetargowej. Po otwarciu ofert komisja podała następujące informacje: 

– nazwy i adresy Wykonawców, 

– ceny ofertowe, 

– specyfikację oferowanego sprzętu przez Wykonawców. 

6. Wszystkie złożone oferty spełniły wymogi formalne.  

7. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy: 

a) Wykonawcy, którzy złożyli ofertę na część I zamówienia (dostawa pieców 

konwekcyjno – parowych): 

1. Castro Centrum – Adam Koprowski, ul. Siemieradzkiego 15,  
64 - 920 Piła, na kwotę 185 115,00 zł brutto.  
Kwota podana przez Wykonawcę przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 
Ustawy prawa zamówień publicznych (dalej zwana „Ustawa Pzp ”) oferta 
została ODRZUCONA. 
 

2. Active Company Sp. Z o.o. sp. K. ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa, na 
kwotę 192 662,28 zł brutto.  
a) Oferowany przez wykonawcę piec przekracza maksymalną moc ze 
Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ. Wartość 
maksymalna wynosiła 60 kW, oferowany piec posiada moc 65,5 kW.  
b) Kwota podana przez Wykonawcę przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.  
Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy oferta została ODRZUCONA. 



 
3. Victores Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński, ul. Skrzynno 102, 

98-311 Ostrówek, na kwotę 219 665,70 zł brutto.  
a) Oferowany przez wykonawcę piec przekracza maksymalną moc ze 
Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ.  
b) Kwota podana przez Wykonawcę przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.  
Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy Pzp oferta została ODRZUCONA. 
 

4. MIG Import – Eksport Głowacki Sp. J., ul. Elewatorska 29A,  
15-620 Białystok, na kwotę 221 400,00 zł brutto.   
Kwota podana przez Wykonawcę przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 
Ustawy Pzp oferta została ODRZUCONA. 
 

5. Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos, Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy 
Sącz, na kwotę 184 770,60 zł brutto.  
Kwota podana przez Wykonawcę przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 
Ustawy Pzp oferta została ODRZUCONA. 
 

6. Grupa Gastro Jolanta Borowska, ul. Produkcyjna 72, 15-680 Białystok, na 
kwotę 139 555,80 zł brutto.  
a) Oferowany przez wykonawcę piec przekracza maksymalną moc ze 
Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ oraz nie posiada 
funkcji bio-gotowania.  
b) Kwota podana przez Wykonawcę przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.  
Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy Pzp oferta została ODRZUCONA. 
 

Komisja stwierdziła, że przetarg na część I zamówienia (dostawa pieców 

konwekcyjno – parowych) została na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych unieważniona. Cena najkorzystniejszej oferty spełniającej 

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przewyższyła kwotę, którą 

Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 

b) Wykonawcy, którzy złożyli ofertę na część II zamówienia (pozostały sprzęt 

AGD): 

1. Victores Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński, ul. Skrzynno 102, 
98-311 Ostrówek, na kwotę 81 702,75 zł brutto.  
Kwota podana przez Wykonawcę przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 
Oferta została odrzucona. 



 
 

2. Grupa Gastro Jolanta Borowska, ul. Produkcyjna 72, 15-680 Białystok, na 
kwotę 54 178,25 zł brutto.  
Oferowany przez wykonawcę sprzęt AGD niespełnienia wymogów 
Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ w następujących 
pozycjach:  
a) Nr 7 - zmywarka do naczyń. Wykonawca zaproponował zmywarkę o niskiej 
mocy 0,91 kWh, której wartość rynkowa wynosi około 1200 zł, przedmiotem 
zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną stanowiącą załącznik do 
SIWZ była zmywarka gastronomiczna o minimalnej mocy 3 kWh, których 
minimalna wartość rynkowa kształtuje się na poziomie 3500 zł.   
b) Nr 14 - urządzenie do gotowania w niskich temperaturach. Przedmiotem 
zamówienia było urządzenie, które musiało osiągać maksymalną 
temperaturę przynajmniej 95°C. Wykonawca zaproponował tańsze 
urządzenie o maksymalnej mocy 90°C.  
c) Nr 16 – sokowirówka. Wykonawca zaproponował sokowirówkę o niskiej 
wydajności, której wartość rynkowa wynosi około 150-250 zł, przedmiotem 
zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną stanowiącą załącznik do 
SIWZ była sokowirówka o dużej wydajności wyciskania: minimum 1litr/ 4 
minuty oraz minimum 600 obrotów na minutę, której wartość minimalna na 
rynku wynosi około 4500 zł.  
Suma pozycji nr 7, 14 i 16 względem SIWZ była zaniżona o około 8 500zł.  
 

3. AGD i Multimedia Sławomir Bogucki, ul. 11 Listopada nr 10, 18-230 
Ciechanowiec, na kwotę 56 850,00 zł brutto.  
Oferowany przez wykonawcę sprzęt AGD niespełnienia wymogów 
Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ w pozycji Nr 6 - kasa 
kelnerska z oprogramowaniem sieciowym. W zaproponowanym zestawie nie 
wystąpiła drukarka fiskalna a kasa kelnerska nie spełniła wszystkich 
parametrów.  

Komisja stwierdziła, że przetarg na część II zamówienia został na podstawie art. 

93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważniony. Żadna z ofert 

wykonawców nie spełniła wymogów SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA. 

8. Wykonawcy uczestniczący w sesji otwarcia ofert nie zgłosili zastrzeżeń  
z przebiegu posiedzenia. 
 

Członkowie Komisji Przetargowej: 

1. Łukasz Godlewski – przewodniczący     

2. Artur Bojar – członek      

3. Jarosław Zdunek – członek      


