
Ogłoszenie nr 510074561-N-2020 z dnia 30-04-2020 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i
przeprowadzeniu cyklu szkoleń i warsztatów grupowych na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie w ramach projektów pn.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego

w Lublinie” oraz „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję”
realizowanych w ramach POWER a także projektu „Let ME know YOU” realizowanego w programie

Welcome to Poland NAWA z podziałem na 39 części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
-część od 1 do 36 - „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z232/17
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, - część 37 i 38 - „Ścieżką CHEMiczną: uczę,
doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” - numer projektu: POWR.03.01.00-00-t152/18, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, - część 39 - Projekt pt. „Instytucjonalne wsparcie UPL w obszarze umiędzynarodowienia poprzez
niwelowanie barier komunikacyjnych w wielokulturowym środowisku akademickim "Let ME know YOU - Welcome to ULSL". Finansowany w
ramach programu Welcome to Poland – nabór 2019r. Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - Umowa nr PPI/WTP/2019/00047/U/00001

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 516248-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540039803-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 18960000000000, ul. ul. Akademicka  13, 20-950  Lublin, woj. lubelskie,
państwo Polska, tel. 81 4456603, 4456073, e-mail zamowienia@up.lublin.pl, faks 81 4456730.
Adres strony internetowej (url): https://up.lublin.pl/zamowienia

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń i warsztatów grupowych na rzecz Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie w ramach projektów pn.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” oraz „Ścieżką
CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” realizowanych w ramach POWER a także projektu „Let ME know YOU”
realizowanego w programie Welcome to Poland NAWA z podziałem na 39 części

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZ-p/PNO/6/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

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:

Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń i warsztatów grupowych na rzecz Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie w ramach projektów pn.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” oraz „Ścieżką
CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” realizowanych w ramach POWER a także projektu „Let ME know YOU”
realizowanego w programie Welcome to Poland NAWA z podziałem na 39 części, zgodnie z opisem zawartym z załączniku nr 1-39 do siwz.
Część 1: Certyfikowane szkolenie z obsługi programu AutoCad dla 3 grup, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku
nr 1 do siwz, Część 2: Certyfikowane szkolenie MS Office dla 2 grup, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do
siwz, Część 3: Warsztaty interpersonalne dla 4 grup, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do siwz, Część 4:
Warsztaty efektywnej współpracy w zespole dla 3 grup, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do siwz, Część
5: Warsztaty przygotowywania biznesplanu dla 3 grup, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 5 do siwz, Część
6: Warsztat aktywni na rynku pracy – trzy moduły dla 3 grup, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 6 do siwz,
Część 7: Zajęcia praktyczne w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji w języku angielskim dla 3 grup, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w załączniku nr 7 do siwz, Część 8: Usługi trenera w prowadzeniu szkolenia „Neuronauka w dydaktyce” dla 2 grup,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 8 do siwz, Część 9: Usługi trenera w prowadzeniu szkolenia
„Innowacyjne narzędzia edukacyjne i techniki pracy z grupą ” dla 1 grupy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr
9 do siwz, Część 10: Usługi trenera w prowadzeniu szkolenia „Flipped classroom” dla 1 grupy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w załączniku nr 10 do siwz, Część 11: Usługi trenera w prowadzeniu szkolenia „Prawidłowy dobór metody statystycznej do analizy
danych -metody i narzędzia statystyczne wykorzystane w naukach przyrodniczych” dla 3 grup, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w załączniku nr 11 do siwz, Część 12: Usługi trenera w prowadzeniu szkolenia „Nowoczesna andragogika-jak uczyć cyfrowa
młodzież?” dla 2 grup, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym załączniku nr 12 do siwz, Część 13: Usługi trenera w prowadzeniu
szkolenia „Wykorzystanie multimediów w efektywnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych” dla 1 grupy, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w załączniku nr 13 do siwz, Część 14: Usługi trenera w prowadzeniu szkolenia „Delegowanie uprawnień i
odpowiedzialności” dla 1 grupy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 14 do siwz, Część 15: Usługi trenera w
prowadzeniu szkolenia „Podejmowanie decyzji” dla 1 grupy (8 godziny/grupa), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 15 do siwz, Część 16: Usługi trenera w prowadzeniu szkolenia „Excel dla początkujących” dla 2 grup (30 godzin/grupa), zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 16 do siwz, Część 17: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu
problemów z kwalifikowalnością podatku VAT w projektach unijnych oraz metody kontroli dla 4 osób, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w załączniku nr 17 do siwz, Część 18: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu kontroli finansowej w
projektach unijnych w perspektywie 2014-2020 - aspekty praktyczne dla 2 osób, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 18 do siwz, Część 19: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu środków trwałych w projektach unijnych-
rozliczanie, wycena, ewidencja, finansowanie, zachowanie trwałości dla 3 osób, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 19 do siwz, Część 20: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu ochrony własności intelektualnej dla 1 osoby,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 20 do siwz, Część 21: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z
zakresu Prawa autorskiego dla 6 osób, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 21 do siwz, Część 22: Zakup
miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu wyceny technologii dla 2 osób, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 22 do siwz, Część 23: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych -
prawne aspekty umów transferu technologii dla 2 osób, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 23 do siwz,
Część 24: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu w zakresie realizacji zamówień publicznych po nowelizacji ustawy PZP dla 3 osób,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 24 do siwz, Część 25: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Certyfikowane szkolenie z obsługi programu AutoCad dla 3 grup

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Certyfikowane szkolenie MS Office dla 2 grup

zakresu finansowania projektów badawczo-rozwojowych ze środków krajowych dla 4 osób, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w załączniku nr 25 do siwz, Część 26: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu w zakresie wyodrębnionej ewidencji księgowej
projektów unijnych dla 2 osób, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 26 do siwz, Część 27: Zakup miejsc na
zorganizowanym szkoleniu w zakresie zatrudniania i wynagradzania personelu i pracowników uczelni w projektach UE oraz w projektach NCN
dla 2 osób, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 27 do siwz, Część 28: Zakup miejsc na zorganizowanym
szkoleniu z zakresu treningu współpracy i rozwiązywania konfliktów oparty na koncepcji organizacyjnej analizy transakcyjnej dla 4 osób,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 28 do siwz, Część 29: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z
zakresu „Działania informacyjno-promocyjne w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020” dla 3
osób, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 29 do siwz, Część 30: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu
z zakresu „Zmiany w sektorze szkolnictwa wyższego: finansowanie szkolnictwa wyższego” dla 4 osób, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w załączniku nr 30 do siwz, Część 31: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu „Zmiany w sektorze
szkolnictwa wyższego: kształcenie studentów i doktorantów” dla 4 osób, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr
31 do siwz, Część 32: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu „Zmiany w sektorze szkolnictwa wyższego: pracownicy uczelni i
ich ścieżki kariery” dla 4 osób, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 32 do siwz, Część 33: Zakup miejsc na
zorganizowanym szkoleniu z zakresu „Zmiany w sektorze szkolnictwa wyższego: współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym”
dla 4 osób, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 33 do siwz, Część 34: Zakup miejsc na zorganizowanym
szkoleniu z zakresu „Zmiany w sektorze szkolnictwa wyższego: ewaluacja działalności naukowej” dla 4 osób, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w załączniku nr 34 do siwz, Część 35: Usługi trenera w prowadzaniu szkolenia „Kontrola zarządcza i zarządzenie
ryzykiem” dla 2 grup, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 35 do siwz, Część 36: Usługi trenera w
prowadzeniu szkolenia „Możliwości edukacji XXI wieku- współczesne technologie kształcenia w szkole wyższej” dla 1 grupy zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 36 do siwz, Część 37: Usługi trenera w prowadzeniu warsztatów „M•A•S•T•E•R- program
przyspieszonego uczenia się” dla 16 grup zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 37 do siwz, Część 38: Usługi
trenera w prowadzeniu warsztatów „Warsztaty KTO lub CO pracuje w nocy” dla 3 grup zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 38 do siwz, Część 39: Zakup czterech szkoleń z zakresu edukacji międzykulturowej: 1- Polska kultura organizacyjna (3 grupy),
2- Komunikacja międzykulturowa i organizacja pracy w środowiskach wielokulturowych (3 grupy), 3- Kompetencje międzykulturowe we
współczesnym świecie (3 grupy), 4- Różnice kulturowe w kontaktach międzynarodowych (3 grupy) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w załączniku nr 39 do siwz.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 80500000-9

Dodatkowe kody CPV: 80570000-0

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: 16/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 34500
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
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: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bursaki 12
Kod pocztowy: 20-150
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

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 27000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21150
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 119400
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 15500
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
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
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CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Warsztaty interpersonalne dla 4 grup

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Warsztaty efektywnej współpracy w zespole dla 3 grup

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Centrum Szkoleń i Innowacji sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Racławickie 8 lok. 18A
Kod pocztowy: 20-037
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

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 14240
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14240
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39600
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6392
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  15
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  15
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Stoczek 9
Kod pocztowy: 21-077
Miejscowość: Spiczyn
Kraj/woj.: lubelskie

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 5120
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5120
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24000
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4794
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  14
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  14
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KIP Training & Consulting Agnieszka Grzelak-Chodak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul Bydgoska 15
Kod pocztowy: 15-380
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
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CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Warsztaty przygotowywania biznesplanu dla 3 grup

CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Warsztat aktywni na rynku pracy – trzy moduły dla 3 grup

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 4320
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3840
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18000
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2400
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JB Group Joanna Baczyńska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Jawczyce 139D
Kod pocztowy: 32-020
Miejscowość: Wieliczka
Kraj/woj.: małopolskie

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 1770
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1770
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11670
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5736.59
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
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: Katarzyna Ludzińska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Słomkowskiego 11/10
Kod pocztowy: 20-492
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

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 6048
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4776
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27000
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:
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CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Zajęcia praktyczne w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji w
języku angielskim dla 3 grup

CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Usługi trenera w prowadzeniu szkolenia „Neuronauka w dydaktyce” dla 2
grup

CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Usługi trenera w prowadzeniu szkolenia „Innowacyjne narzędzia edukacyjne i
techniki pracy z grupą ” dla 1 grupy

CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Usługi trenera w prowadzeniu szkolenia „Flipped classroom” dla 1 grupy

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.
Uzasadnienie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia następującą kwotę brutto: w części 7: 2400,00 zł. Wszystkie oferty, które
zostały złożone w zakresie części 7 znacznie przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3840
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KIP Training & Consulting Agnieszka Grzelak-Chodak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bydgoska 15
Kod pocztowy: 15-380
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

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 2880
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2880
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15600
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3528
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KIP Training & Consulting Agnieszka Grzelak-Chodak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul Bydgoska 15
Kod pocztowy: 15-380
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

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 2160
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2160
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9000
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:
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CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Usługi trenera w prowadzeniu szkolenia „Prawidłowy dobór metody
statystycznej do analizy danych -metody i narzędzia statystyczne wykorzystane w
naukach przyrodniczych” dla 3 grup

CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Usługi trenera w prowadzeniu szkolenia „Nowoczesna andragogika-jak uczyć
cyfrowa młodzież?” dla 2 grup

CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Usługi trenera w prowadzeniu szkolenia „Wykorzystanie multimediów w
efektywnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych” dla 1 grupy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2320
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MrCertified sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Żurawia 43, lok.214
Kod pocztowy: 00-680
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 3184
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3184
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7780
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:

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.
Uzasadnienie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia następującą kwotę brutto: w części 11: 12 960,00 zł. Wszystkie oferty,
które zostały złożone w zakresie części 11 znacznie przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.
Uzasadnienie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia następującą kwotę brutto: w części 12: 7680, 00 zł. Wszystkie oferty, które
zostały złożone w zakresie części 12 znacznie przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2584
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Centrum Szkoleń i Innowacji sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Racławickie 8 lok. 18A
Kod pocztowy: 20-037
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

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 2472
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2472
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9000
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CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Usługi trenera w prowadzeniu szkolenia „Delegowanie uprawnień i
odpowiedzialności” dla 1 grupy

CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Usługi trenera w prowadzeniu szkolenia „Podejmowanie decyzji” dla 1 grupy
(8 godziny/grupa)

CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Usługi trenera w prowadzeniu szkolenia „Excel dla początkujących” dla 2
grup (30 godzin/grupa)

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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Instytut Szkoleń Biznesowych Mariusz Wiśniewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Skautów 11B
Kod pocztowy: 20-055
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

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 1480
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1480
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3280
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:

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.
Uzasadnienie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia następującą kwotę brutto: w części 15: 960,00 zł. Wszystkie oferty, które
zostały złożone w zakresie części 7, 11, 12, 15 znacznie przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6900
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Spółka z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Diamentowa 2
Kod pocztowy: 20-447
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

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 5100
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5100
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29820
Waluta: PLN
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CZĘŚĆ NR: 17 NAZWA: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu problemów z
kwalifikowalnością podatku VAT w projektach unijnych oraz metody kontroli dla 4 osób

CZĘŚĆ NR: 18 NAZWA: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu kontroli finansowej w
projektach unijnych w perspektywie 2014-2020 - aspekty praktyczne dla 2 osób

CZĘŚĆ NR: 19 NAZWA: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu środków trwałych w
projektach unijnych- rozliczanie, wycena, ewidencja, finansowanie, zachowanie
trwałości dla 3 osób

CZĘŚĆ NR: 20 NAZWA: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu ochrony własności
intelektualnej dla 1 osoby

CZĘŚĆ NR: 21 NAZWA: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu Prawa autorskiego dla
6 osób

CZĘŚĆ NR: 22 NAZWA: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu wyceny technologii dla
2 osób

CZĘŚĆ NR: 23 NAZWA: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu komercjalizacji
wyników badań naukowych - prawne aspekty umów transferu technologii dla 2 osób

CZĘŚĆ NR: 24 NAZWA: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu w zakresie realizacji zamówień
publicznych po nowelizacji ustawy PZP dla 3 osób

CZĘŚĆ NR: 25 NAZWA: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu finansowania
projektów badawczo-rozwojowych ze środków krajowych dla 4 osób

CZĘŚĆ NR: 26 NAZWA: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu w zakresie wyodrębnionej
ewidencji księgowej projektów unijnych dla 2 osób

CZĘŚĆ NR: 27 NAZWA: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu w zakresie zatrudniania i
wynagradzania personelu i pracowników uczelni w projektach UE oraz w projektach
NCN dla 2 osób

CZĘŚĆ NR: 28 NAZWA: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu treningu współpracy i
rozwiązywania konfliktów oparty na koncepcji organizacyjnej analizy transakcyjnej dla
4 osób

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:

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione zakresie części 21 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.
Uzasadnienie W zakresie części 21 wszystkie złożone oferty zostały odrzucone

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.
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CZĘŚĆ NR: 29 NAZWA: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu „Działania
informacyjno-promocyjne w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich w
perspektywie 2014-2020” dla 3 osób

CZĘŚĆ NR: 30 NAZWA: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu „Zmiany w sektorze
szkolnictwa wyższego: finansowanie szkolnictwa wyższego” dla 4 osób

CZĘŚĆ NR: 31 NAZWA: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu „Zmiany w sektorze
szkolnictwa wyższego: kształcenie studentów i doktorantów” dla 4 osób

CZĘŚĆ NR: 32 NAZWA: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu „Zmiany w sektorze
szkolnictwa wyższego: pracownicy uczelni i ich ścieżki kariery” dla 4 osób

CZĘŚĆ NR: 33 NAZWA: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu „Zmiany w sektorze
szkolnictwa wyższego: współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym” dla
4 osób

CZĘŚĆ NR: 34 NAZWA: Zakup miejsc na zorganizowanym szkoleniu z zakresu „Zmiany w sektorze
szkolnictwa wyższego: ewaluacja działalności naukowej” dla 4 osób

CZĘŚĆ NR: 35 NAZWA: Usługi trenera w prowadzaniu szkolenia „Kontrola zarządcza i zarządzenie
ryzykiem” dla 2 grup

CZĘŚĆ NR: 36 NAZWA: Usługi trenera w prowadzeniu szkolenia „Możliwości edukacji XXI wieku-

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1680
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Instytut Szkoleń Biznesowych Mariusz Wiśniewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Skautów 11B
Kod pocztowy: 20-055
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

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 2960
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2960
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6592
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:
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współczesne technologie kształcenia w szkole wyższej” dla 1 grupy

CZĘŚĆ NR: 37 NAZWA: Usługi trenera w prowadzeniu warsztatów „M•A•S•T•E•R- program
przyspieszonego uczenia się” dla 16 grup

CZĘŚĆ NR: 38 NAZWA: Usługi trenera w prowadzeniu warsztatów „Warsztaty KTO lub CO pracuje w
nocy” dla 3 grup

CZĘŚĆ NR: 39 NAZWA: Zakup czterech szkoleń z zakresu edukacji międzykulturowej: 1- Polska
kultura organizacyjna (3 grupy), 2- Komunikacja międzykulturowa i organizacja pracy
w środowiskach wielokulturowych (3 grupy), 3- Kompetencje międzykulturowe we
współczesnym świecie (3 grupy), 4- Różnice kulturowe w kontaktach
międzynarodowych (3 grupy)

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.
Uzasadnienie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę w części 37: 2880,00 zł brutto, natomiast wszystkie złożone oferty
przewyższają znacznie ww. kwotę.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.
Uzasadnienie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę w części 38: 540,00 zł brutto, natomiast wszystkie złożone oferty
przewyższają znacznie ww. kwotę.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w zakresie części 39 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że
prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć”.
Uzasadnienie Zamawiający unieważnił postępowanie ze względu na brak możliwości realizacji szkoleń w zakresie części 39 w terminie określonym
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwagi na nadzwyczajną sytuację w kraju spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym
koronawirusem SARS - CoV – 2.

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.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/15682a18-97b8-49bf-b2a9-bdc...
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