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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184217-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania edukacyjnego
2022/S 070-184217

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Województwo Mazowieckie
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 26
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 03-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Luiza Buze
E-mail: luiza.buze@mazovia.pl 
Tel.:  +48 5979100
Faks:  +48 223141670
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mazovia.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa oprogramowania edukacyjnego wspierającego naukę dla szkół podstawowych i średnich wraz z 
przeprowadzeniem instruktaży dla nauczycieli z obsługi oprogramowania
Numer referencyjny: ES-NR-IV.ZP.D.272.90.2021.LB

II.1.2) Główny kod CPV
48190000 Pakiety oprogramowania edukacyjnego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania edukacyjnego, wspierającego naukę dla szkół 
podstawowych i średnich tj. następujących modułów do nauki: biologii człowieka, biologii zwierząt, biologii 
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roślin, chemii; fizyki i astronomii, geografii, matematyki, paleontologii i kultury w tym przeprowadzenie 
instruktażu umożliwiającego unowocześnienie procesu kształcenia poprzez wdrożenie innowacyjnych metod 
kształcenia wykorzystujących nowoczesne technologie, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji rynkowych, wzrost 
kompetencji uczniów i nauczycieli, a tym samym wzbogacenie atrakcyjności oferty szkoły i jakości kształcenia 
w ramach projektu: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego", 
realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i 
rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna”, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 469 186.99 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
39162100 Pomoce dydaktyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania edukacyjnego (100 pakietów licencji), wspierającego 
naukę dla szkół podstawowych i średnich tj. następujących modułów do nauki: biologii człowieka, biologii 
zwierząt, biologii roślin, chemii; fizyki i astronomii, geografii, matematyki, paleontologii i kultury w tym 
przeprowadzenie instruktażu umożliwiającego unowocześnienie procesu kształcenia poprzez wdrożenie 
innowacyjnych metod kształcenia wykorzystujących nowoczesne technologie, uzyskanie dodatkowych 
kwalifikacji rynkowych, wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli, a tym samym wzbogacenie atrakcyjności 
oferty szkoły i jakości kształcenia w ramach projektu: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i 
uczniów do nauczania zdalnego", realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, 
Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna”, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający może skorzystać z całości lub określonej części opcji, o której mowa w opisie przedmiotu 
zamówienia (OPZ), w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy. Zawiadomienie o uruchomieniu opcji zostanie 
przekazane Wykonawcy na piśmie. Zakres ilościowy wykorzystania opcji lub jej części, wskazanie Partnera 
dla której będzie realizowana opcja oraz szczegółowe miejsca dostaw, zostanie określony szczegółowo w 
powiadomieniu składanym przez Zamawiającego. Nabycie asortymentu objętego opcją nastąpi na warunkach i 
po cenach jednostkowych podanych w formularzu oferty Wykonawcy

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr RPMA 10.01.01-14-e047/20 „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania 
zdalnego", realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 
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„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna”, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

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: 2021/S 252-669438

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
Nazwa:
Dostawa oprogramowania edukacyjnego wspierającego naukę dla szkół podstawowych i średnich wraz z 
przeprowadzeniem instruktaży dla nauczycieli z obsługi oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
30/03/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Horyzont Maciej Roth
Adres pocztowy: ul. Zegrzyńska 73/ 4
Miejscowość: Legionowo
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-119
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 469 186.99 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Owdoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36/Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 226958504
Faks:  +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dział VI art. 179–198 ustawy z 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.)

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/04/2022

08/04/2022 S70
https://ted.europa.eu/TED

4 / 4

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://sp.prokuratoria.gov.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

