
Ogłoszenie nr 510201719-N-2019 z dnia 24-09-2019 r.  

Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie: Dostawa urządzenia do 

programowania/mapowania sterowników i ramy probierczej do pracowni montażu i obsługi 

peryferyjnych instalacji samochodowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie  

 

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  

Projekt 4.1 Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół 

zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim 

poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół 

zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci 

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i 

regionalnego rynku pracy  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
nie  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie, Krajowy numer identyfikacyjny 

19891800000000, ul. Sobieskiego  344, 84-200  Wejherowo, woj. pomorskie, państwo 

Polska, tel. 586 722 415, e-mail sekretariat@zspg4.wejher.pl, faks 586 722 095.  

Adres strony internetowej (url): www.pzs4.wejher.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa urządzenia do programowania/mapowania sterowników i ramy probierczej do 

pracowni montażu i obsługi peryferyjnych instalacji samochodowych w Powiatowym Zespole 

Szkół nr 4 w Wejherowie  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

PZS4.070.3.2.2.5.2019.EC  

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 urządzenia do programowania/mapowania 

sterowników i ramy probierczej do pracowni montażu i obsługi peryferyjnych instalacji 



samochodowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie w ramach projektu 4.1 

RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany 

rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i 

doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach 

przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych 

uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy. 2. Zamawiający w 

ramach niniejszego postępowania zamawia: a) urządzenie do programowania/mapowania 

sterowników – 1szt., które winno spełniać następujące minimalne wymagania : Urządzenie do 

programowania/mapowania sterowników wraz z protokołami umożliwiające kompletny 

odczyt i zapis pamięci sterowników typu TRW ECU po jego demontażu (na stole). 

Urządzenie musi zawierać kompletny zestaw adaptacyjny do obsługi pamięci z rodziny 

MPC5554M7P132. b) ramę probierczą – 1 szt, która winna spełniać następujące minimalne 

wymagania : rama probiercza obsługująca urządzenie do programowania sterowników typu 

TRW, zapewniająca pełna kompatybilność z procesorami typu MPC. Rama musi zawierć 

zestaw igieł do lutowania. 3. Dostarczone produkty w ramach przedmiotu zamówienia winny 

być fabrycznie nowe, wykonane zgodnie z wymaganiami i normami mającymi zastosowanie 

do danego wyrobu, wolne od wad, odpowiadać normom jakościowym, określonym we 

właściwych aktach prawnych, posiadać aktualne aprobaty techniczne, niezbędne certyfikaty 

bezpieczeństwa oraz winny spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi 

przepisami dla tego typu wyrobów i nie mogą być przedmiotem roszczeń osób trzecich. 4. 

Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w opisach 

poszczególnych elementów, w pkt. 2a i 2b niniejszego rozdziału. Wykonawca może 

dostarczyć produkty o lepszych parametrach technicznych. 5. Zamawiający wymaga, aby 

instrukcje obsługi i wszelkie opisy dostarczone były w języku polskim.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 38000000-5 

 

Dodatkowe kody CPV: 38540000-2, 39162000-5  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

NAZWA: Dostawa urządzenia do programowania/mapowania sterowników i ramy 

probierczej do pracowni montażu i obsługi peryferyjnych instalacji samochodowych w 

Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/09/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 11623.50  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  0  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0  



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: Inter Cars S.A. , Warszawa  

Email wykonawcy: pgrzelak@intercars.eu  

Adres pocztowy: ul. Powsińska 64  

Kod pocztowy: 02-903  

Miejscowość: Warszawa  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

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 11623.50  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 11623.50  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11623.50  

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  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust1 

pkt 4  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.  

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego na tę część 



zamówienia nie wpłynęła żadna oferta, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny 

sposób zmienione.  
 


