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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159686-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Rypin: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2023/S 055-159686

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiat Rypiński
Adres pocztowy: ul. Warszawska 38
Miejscowość: Rypin
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Rumińska
E-mail: zp@powiatrypinski.pl 
Tel.:  +48 542802432
Faks:  +48 542802549
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego
Numer referencyjny: ZP.272.6.2022

II.1.2) Główny kod CPV
30000000 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od nr 1/1 do nr 1/3 oraz załączniki nr od nr 8/1 do nr 8/3 do SWZ.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części: sprzęt IT, meble, pojazdy samochodowe.

II.1.6) Informacje o częściach
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To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sprzęt IT
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30191400 Niszczarki
30213000 Komputery osobiste
30213100 Komputery przenośne
30213200 Komputer tablet
30213300 Komputer biurkowy
30216130 Czytniki kodu kreskowego
30231320 Monitory dotykowe
30234000 Nośniki do przechowywania
30234600 Pamięć flash
30237000 Części, akcesoria i wyroby do komputerów
30237200 Akcesoria komputerowe
30237450 Tablety graficzne
32342410 Sprzęt dźwiękowy
32342420 Studyjne konsole mikserskie
38652120 Projektory wideo
38653400 Ekrany projekcyjne
39162110 Sprzęt dydaktyczny
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren miasta Rypin.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 1 zamówienia obejmuje sprzęt informatyczny i nagłośnieniowy z akcesoriami oraz gwarancją. Obejmuje 
w szczególności dostawę: 148 sztuk komputerów typu All in One, 78 sztuk komputerów stacjonarnych, 113 
sztuk laptopów o różnej przekątnej ekranu, 61 sztuk monitorów interaktywnych, 35 sztuk projektorów, 15 sztuk 
ekranów projekcyjnych, 47 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych, 3 sztuk drukarek 3D, 3 sztuk skanerów 3D, 21 
sztuk niszczarek, 19 sztuk wizualizerów, 4 sztuk czytników kodów kreskowych, 50 sztuk tabletów graficznych, 
40 sztuk tabletów, 56 dysków SSD, 30 sztuk Pamięć RAM, 75 sztuk Pendrive, 24 zasilaczy awaryjnych UPS, 31
sztuk pamięć przenośna (dysk zewnętrzny), 312 sztuk licencji na oprogramowanie biurowe Office oraz sprzętu 
nagłaśniającego w postaci 8 sztuk mikserów, 34 sztuk kolumn, 16 sztuk odsłuchów estradowych, 44 sztuk 
mikronów, 38 sztuk statywów, 3 sztuki subwoofer, 18 sztuk kabel mikrofonowy, 240 sztuk wtyczki kolumnowe i 2
sztuki zestaw radiowęzeł, wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym do każdego sprzętu komputerowego 
wymienionym w załączniku nr 1/1 do SWZ oraz gwarancją, na okres co najmniej dwa lata.O ile inaczej nie 
zaznaczono, wszelkie zapisy załącznika nr 1/1 do SWZ zawierające parametry techniczne należy odczytywać 
jako parametry minimalne. Dostarczany sprzęt musi być kompletny, tj.: mieć okablowanie, zasilacze oraz 
wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie. Zamawiający nie dopuszcza 
sprzętu refabrykowanego, wymagana jest dostawa sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego wraz z 
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niezbędnym wyposażeniem producenta. Gwarancja będzie świadczona w języku polskim.Dostawy sprzętu 
muszą zostać wykonane przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z wniesieniem i 
montażem zgodnie z OPZ do wskazanego pomieszczenia – łącznie 4 lokalizacje na terenie miasta Rypin.
Miejsce dostawy sprzętu: Zespół Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie, ul. Kościuszki 51, 87-500 
Rypin; Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin; Zespół Szkół nr 3 im. 
Bogdana Chełmickiego w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin; Zespół Szkół nr 5 im. ks. Jana
Twardowskiego w Rypinie, ul. Mławska 54, 87- 500 Rypin.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 
załącznik nr 1/1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Meble
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
39120000 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki
39130000 Meble biurowe
39131000 Regały biurowe
39134000 Meble komputerowe
39136000 Wieszaki na odzież
39150000 Różne meble i wyposażenie
39160000 Meble szkolne
39180000 Meble laboratoryjne
39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren miasta Rypin.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Część 2 zamówienia obejmuje meble do sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych i socjalnych na potrzeby szkół, 
których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński: Zespół Szkół nr 1 im. ks. Cz. Lissowskiego w Rypinie, ul. 
Kościuszki 51, 87-500 Rypin, Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin,
Zespół Szkół nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin, Zespół Szkół nr 5 im. ks. J. 
Twardowskiego w Rypinie, ul. Mławska 54, 87-500 Rypin. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, dostawę 
oraz montaż mebli w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku Zespołu Szkół nr 5 im. ks. J.
Twardowskiego w Rypinie zakup mebli będzie stanowił wyposażenie nowo wybudowanego budynku szkoły. W 
pozostałych placówkach nowe meble zastąpią zniszczone albo dopełnią istniejące wyposażenie. W związku z 
powyższym Zamawiający wymaga, by Wykonawca rozpoczął realizację zamówienia od Zespołu Szkół nr
5 im. ks. J. Twardowskiego w Rypinie. Budynek Zespołu Szkół nr 5 posiada windę. W pozostałych szkołach 
brak windy. Dostawa i montaż mebli możliwe są w każdej placówce od poniedziałku do soboty w godzinach 
8:00-20:00. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi dwa lata. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1/2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pojazdy samochodowe
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34110000 Samochody osobowe
34115200 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren miasta Rypin.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 3 zamówienia obejmuje dostawę dwóch samochodów osobowych przeznaczonych do nauki jazdy dla 
Zespołu Szkół Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie oraz czterech samochodów typu bus przeznaczonych do 
przewozu osób dla Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 5 w
Rypinie. Każdy z samochodów przeznaczonych do nauki jazdy powinien posiadać pięciodrzwiowe nadwozie 
typu hatchback, napędzany silnikiem spalinowym. Dostarczone samochody powinny być fabrycznie nowe, 
pozbawione wad, dostosowane do nauki jazdy, wyposażone zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia. Dostarczone pojazdy powinny być przygotowane do rejestracji z ważnym badaniem technicznym 
oraz kompletem dokumentów.Każdy z samochodów typu bus powinien posiadać nadwozie umożliwiające 
przewóz ośmiu osób oprócz kierowcy. Samochód powinien być napędzany silnikiem spalinowym, 
wysokoprężnym. Dostarczone samochody powinny być fabrycznie nowe, pozbawione wad, dostosowane 
do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, wyposażone 
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Dostarczone pojazdy powinny być przygotowane do 
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rejestracji, z ważnym badaniem technicznym oraz kompletem dokumentów. Wymagany przez zamawiającego 
minimalny okres gwarancji wynosi trzy lata. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1/3 
do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 010-022036

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Pojazdy samochodowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
21.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
21.2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
21.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
21.4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
21.5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
21.6. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
21.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs 
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne; 21.8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa albo przekracza progi unijne;

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/03/2023
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