
Ogłoszenie nr 32982 - 2017 z dnia 2017-02-27 r.

Czerw ionka-Leszczyny:  Realizacj a usług o charakterze edukacyj nym -
szkoleń zaw odow ych dla uczest ników  Proj ekt u pozakonkursow ego pn.

„ Program integracj i społecznej  i zaw odow ej  w  pow iecie rybnickim”
w spół f inansow anym ze środków  Europej skiego Funduszu Społecznego w

ramach Regionalnego Programu Operacyj nego Woj ew ództw a Śląskiego na
lat a 2014-2020. Priorytet  I X „ Włączenie społeczne” , Działanie 9.1 „ Akt yw na

int egracj a” , Poddziałanie 9.1.6 „ Programy akt yw nej  int egracj i osób i grup
zagrożonych w ykluczeniem społecznym.

OGŁOSZENI E O UDZI ELENI U ZAMÓWI ENI A -

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego
Zamów ienie dotyczy proj ek tu lub programu w spół f inansow anego ze środków  Unii Europej sk iej

tak
Nazw a proj ek tu lub programu
„Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim” współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 9.1.6 „Programy
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Zamów ienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biu letyn ie Zamów ień  Publicznych:  tak
Numer ogłoszenia: 7892 - 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w  Biu letyn ie Zamów ień  Publicznych:  nie

SEKCJA I : ZAMAWI AJĄCY

Postępow anie zostało przeprow adzone przez centralnego zamaw iającego
nie

Postępow anie zostało przeprow adzone przez podmiot , któremu zamaw iający pow ierzył / pow ierzyli
przeprow adzenie postępow ania

nie
Postępow anie zostało przeprow adzone w spóln ie przez zamaw iających

nie
Postępow anie zostało przeprow adzone w spóln ie z zamaw iającymi z innych państw  członkow sk ich
Unii Europej sk iej

nie
W przypadku przeprow adzania postępow ania w spóln ie z zamaw iającymi z innych państw
członkow sk ich Unii Europej sk iej  – mające zastosow anie kraj ow e praw o zamów ień  publicznych: :
I n formacj e dodatkow e:
I . 1)  NAZWA I  ADRES:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, krajowy numer
identyfikacyjny 00344571900000, ul. ul. 3 Maja  36b, 44230   Czerwionka-Leszczyny, państwo Polska, woj.
śląskie, tel. 0-32 431 20 39; 431 11 66, faks , e-mail ops@czerwionka-leszczyny.com.pl
Adres strony internetowej (URL): www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/
I . 2)  RODZAJ ZAMAWI AJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I .3)  WSPÓLNE UDZI ELANI E ZAMÓWI ENI A ( j eżeli dotyczy) :

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA I I : PRZEDMI OT ZAMÓWI ENI A

I I .1)  Nazw a nadana zamów ieniu przez zamaw iającego:
Realizacja usług o charakterze edukacyjnym - szkoleń zawodowych dla uczestników Projektu
pozakonkursowego pn. „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1
„Aktywna integracja”, Poddziałanie 9.1.6 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych
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wykluczeniem społecznym.
Numer  referencyj ny ( j eżeli dotyczy) :

OPS/KIS.NN.341/1/2017
I I .2)  Rodzaj  zamów ienia:

Usługi
I I .3)  Krótk i opis przedmiotu zamów ienia (w ielkość, zakres, rodzaj  i ilość dostaw , usług lub robót
budow lanych lub określen ie zapot rzebow ania i w ymagań  )  a w  przypadku par tnerstw a
innow acyj nego -  określen ie zapotrzebow ania na innow acyj ny produkt , usługę lub roboty
budow lane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie tzw. usług o charakterze edukacyjnym polegających na
zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pozakonkursowy pn.
„Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim” współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja”,
Poddziałanie 9.1.6 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części
zamówienia (zadań). Oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zadania. Podział przedmiotu zamówienia
na zadania przedstawia się następująco: Zadanie nr 1: Przeprowadzenie szkolenia w specjalności operator
wózka jezdniowego o napędzie silnikowym dla typu: wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych
(kategoria urządzeń II WJO) z wymianą butli LPG. Liczba uczestników: 16 osób. Zadanie nr 2:
Przeprowadzenie szkolenia spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG). Liczba
uczestników: 7 osób. Zadanie nr 3: Przeprowadzenia szkolenia palacza - obsługa kotłów wodnych
centralnego ogrzewania na paliwa stałe, ciekłe i gazowe o mocy przekraczającej 50kw (z uprawnieniami).
Liczba uczestników: 24 osoby. Zadanie nr 4: Przeprowadzenie szkolenia o specjalności opiekun/opiekunka
osób starszych oraz opiekun/opiekunka dzieci. Liczba uczestników: 6 osób. Zadanie nr 5: Przeprowadzenie
szkolenia z obsługi kasy fiskalnej. Liczba uczestników: 13 osób. Zadanie nr 6: Przeprowadzenie szkolenia w
specjalności stylista paznokci. Liczba uczestników: 6 osób. Zadanie nr 7: Przeprowadzenie szkolenia w
specjalności wizażysta / stylista. Liczba uczestników: 2 osoby. Zadanie nr 8: Przeprowadzenie szkolenia z
obsługi klienta i techniki sprzedaży. Liczba uczestników: 14 osób.

I I .4)  I n formacj a o częściach zamów ienia:
Zamów ienie podzielone j est  na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA I I I : PROCEDURA

I I I .1)  TRYB UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A
Przetarg nieograniczony

I I I .2)  Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
I I I .3)  I n formacj e dodatkow e:

SEKCJA I V: UDZI ELENI E ZAMÓWI ENI A

CZĘŚĆ NR:  1  

NAZWA:
Przeprowadzenie szkolenia
w specjalności operator
wózka jezdniowego o
napędzie silnikowym dla
typu: wózki
podnośnikowe z
wyłączeniem
specjalizowanych
(kategoria urządzeń II
WJO) z wymianą butli
LPG

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 93
ust. 2 p.z.p. Zgodnie z dyspozycja art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy p.z.p.
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba
że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.
Natomiast w myśl ust. 2 tegoż artykułu: jeżeli zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części
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postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
W przedmiotowym postępowaniu, w części dotyczącej zadania 1 - cena
najkorzystniejszej oferty kształtowała się na poziomie 14700,00 zł. Cena
najkorzystniejszej oferty przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego,
który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania 1 – kwotę 11 520,00 zł.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację poszczególnych zadań
objętych przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając
powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia
postępowania na ww. podstawie prawnej poszczególnych wyżej wskazanych
części zamówienia.

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A:
I V.2 Całkow ita w artość zamów ienia

War tość bez VAT
Waluta

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t
w tym
Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorstw :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państw  członkow sk ich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  n iebędących członkami Unii
Europej skiej :
liczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t ron iczną:

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT:
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofer ty/ w artość umow y
Ofer ta z naj n iższą ceną/ kosztem
> Oferta z naj w yższą ceną/ kosztem
Waluta:

I V.7)  I n formacj e na temat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
War tość lub procentow a część zamów ienia, j aka zostan ie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I n formacj e dodatkow e:

CZĘŚĆ NR:  2  

NAZWA:
Przeprowadzenie
szkolenia spawanie
elektrodą nietopliwą
w osłonie gazu
obojętnego (TIG)

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 93 ust. 2
p.z.p. Zgodnie z dyspozycja art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy p.z.p. postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. Natomiast w myśl ust. 2 tegoż
artykułu: jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, do
unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje
się odpowiednio. W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty, w
części dotyczącej zadania 2, kształtowała się na poziomie 14490,00 zł. Cena
najkorzystniejszej oferty przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego, który
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania 2 – kwotę 13090,00 zł. Zamawiający
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nie może zwiększyć kwoty na realizację poszczególnych zadań objętych
przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na
względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww.
podstawie prawnej poszczególnych wyżej wskazanych części zamówienia.

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A:
I V.2 Całkow ita w artość zamów ienia

War tość bez VAT
Waluta

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t
w tym
Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorstw :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państw  członkow sk ich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  n iebędących członkami Unii
Europej skiej :
liczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t ron iczną:

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT:
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofer ty/ w artość umow y
Ofer ta z naj n iższą ceną/ kosztem
> Oferta z naj w yższą ceną/ kosztem
Waluta:

I V.7)  I n formacj e na temat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
War tość lub procentow a część zamów ienia, j aka zostan ie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I n formacj e dodatkow e:

CZĘŚĆ NR:  3  

NAZWA:
Przeprowadzenia
szkolenia palacza -
obsługa kotłów
wodnych centralnego
ogrzewania na paliwa
stałe, ciekłe i gazowe o
mocy przekraczającej
50kw (z
uprawnieniami).

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 93 ust.
2 p.z.p. Zgodnie z dyspozycja art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy p.z.p. postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. Natomiast w myśl ust. 2
tegoż artykułu: jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia
przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. W przedmiotowym postępowaniu cena
najkorzystniejszej oferty, w części dotyczącej zadania 3, kształtowała się na
poziomie 16800,00 zł. Cena najkorzystniejszej oferty przekraczała możliwości
finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania
3 – kwotę 12960,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację
poszczególnych zadań objętych przedmiotową procedurą do ceny oferty
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najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi
przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej
poszczególnych wyżej wskazanych części zamówienia.

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A:
I V.2 Całkow ita w artość zamów ienia

War tość bez VAT
Waluta

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t
w tym
Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorstw :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państw  członkow sk ich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  n iebędących członkami Unii
Europej skiej :
liczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t ron iczną:

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT:
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofer ty/ w artość umow y
Ofer ta z naj n iższą ceną/ kosztem
> Oferta z naj w yższą ceną/ kosztem
Waluta:

I V.7)  I n formacj e na temat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
War tość lub procentow a część zamów ienia, j aka zostan ie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I n formacj e dodatkow e:

CZĘŚĆ NR:  4  

NAZWA:
Przeprowadzenie
szkolenia o specjalności
opiekun/opiekunka
osób starszych oraz
opiekun/opiekunka
dzieci

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 93 ust.
2 p.z.p. Zgodnie z dyspozycja art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy p.z.p. postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. Natomiast w myśl ust. 2
tegoż artykułu: jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia
przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. W przedmiotowym postępowaniu cena
najkorzystniejszej oferty, w części dotyczącej zadania 4, kształtowała się na
poziomie 7680,00 zł. Cena najkorzystniejszej oferty przekraczała możliwości
finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania
4 – kwotę 6000,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację
poszczególnych zadań objętych przedmiotową procedurą do ceny oferty
najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi
przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej
poszczególnych wyżej wskazanych części zamówienia.
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I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A:
I V.2 Całkow ita w artość zamów ienia

War tość bez VAT
Waluta

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t
w tym
Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorstw :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państw  członkow sk ich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  n iebędących członkami Unii
Europej skiej :
liczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t ron iczną:

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT:
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofer ty/ w artość umow y
Ofer ta z naj n iższą ceną/ kosztem
> Oferta z naj w yższą ceną/ kosztem
Waluta:

I V.7)  I n formacj e na temat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
War tość lub procentow a część zamów ienia, j aka zostan ie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I n formacj e dodatkow e:

CZĘŚĆ NR:  5  NAZWA:  Przeprowadzenie szkolenia z obsługi
kasy fiskalnej

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia
postępowania:

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A:  22/02/2017
I V.2 Całkow ita w artość zamów ienia

War tość bez VAT3510
WalutaPLN

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t9
w tym
Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorstw :  0
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państw  członkow sk ich Unii
Europej skiej :  0
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  n iebędących członkami Unii
Europej skiej :  0
liczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t ron iczną:  0

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
EUROPEJSKA AKADEMIA HANDLU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Robert Staluszka, ,  ,  Zielona 8, 
88-430,  Janowiec Wielkopolski,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
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Skrót literowy nazwy państwa:
I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofer ty/ w artość umow y 2860
Oferta z naj n iższą ceną/ kosztem 2860
> Oferta z naj w yższą ceną/ kosztem 8437
Waluta:  PLN

I V.7)  I n formacj e na temat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
War tość lub procentow a część zamów ienia, j aka zostan ie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I n formacj e dodatkow e:

CZĘŚĆ NR:  6  

NAZWA:
Przeprowadzenie
szkolenia w
specjalności
stylista paznokci.

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 93 ust. 2
p.z.p. Zgodnie z dyspozycja art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy p.z.p. postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty
lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. Natomiast w myśl ust. 2 tegoż artykułu: jeżeli
zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w
części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty, w części dotyczącej
zadania 6, kształtowała się na poziomie 8160,00 zł. Cena najkorzystniejszej oferty
przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zadania 6 – kwotę 4800,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty
na realizację poszczególnych zadań objętych przedmiotową procedurą do ceny oferty
najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka
unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej poszczególnych wyżej
wskazanych części zamówienia.

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A:
I V.2 Całkow ita w artość zamów ienia

War tość bez VAT
Waluta

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t
w tym
Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorstw :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państw  członkow sk ich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  n iebędących członkami Unii
Europej skiej :
liczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t ron iczną:

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT:
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofer ty/ w artość umow y
Ofer ta z naj n iższą ceną/ kosztem
> Oferta z naj w yższą ceną/ kosztem
Waluta:
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I V.7)  I n formacj e na temat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
War tość lub procentow a część zamów ienia, j aka zostan ie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I n formacj e dodatkow e:

CZĘŚĆ NR:  7  

NAZWA:
Przeprowadzenie
szkolenia w
specjalności
wizażysta / stylista.

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 93 ust. 2
p.z.p. Zgodnie z dyspozycja art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy p.z.p. postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty
lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. Natomiast w myśl ust. 2 tegoż artykułu: jeżeli
zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w
części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty, w części dotyczącej
zadania 7, kształtowała się na poziomie 3144,00 zł. Cena najkorzystniejszej oferty
przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zadania 7– kwotę 1800,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty
na realizację poszczególnych zadań objętych przedmiotową procedurą do ceny oferty
najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka
unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej poszczególnych wyżej
wskazanych części zamówienia.

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A:
I V.2 Całkow ita w artość zamów ienia

War tość bez VAT
Waluta

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t
w tym
Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorstw :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państw  członkow sk ich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  n iebędących członkami Unii
Europej skiej :
liczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t ron iczną:

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT:
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofer ty/ w artość umow y
Ofer ta z naj n iższą ceną/ kosztem
> Oferta z naj w yższą ceną/ kosztem
Waluta:

I V.7)  I n formacj e na temat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
War tość lub procentow a część zamów ienia, j aka zostan ie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I n formacj e dodatkow e:
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CZĘŚĆ NR:  8  
NAZWA: Przeprowadzenie szkolenia z obsługi klienta i
techniki sprzedaży

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia
postępowania:

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A:  22/02/2017
I V.2 Całkow ita w artość zamów ienia

War tość bez VAT11200
WalutaPLN

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t9
w tym
Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorstw :  9
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państw  członkow sk ich Unii
Europej skiej :  0
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  n iebędących członkami Unii
Europej skiej :  0
liczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t ron iczną:  0

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka,  ,  Zielona 8,  88-430, 
Janowiec Wielkopolski,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofer ty/ w artość umow y 5299,98
Oferta z naj n iższą ceną/ kosztem 5299,98
> Oferta z naj w yższą ceną/ kosztem 14994
Waluta:  PLN

I V.7)  I n formacj e na temat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
War tość lub procentow a część zamów ienia, j aka zostan ie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I n formacj e dodatkow e:

I V.9)  UZASADNI ENI E UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A W TRYBI E NEGOCJACJI  BEZ OGŁOSZENI A,
ZAMÓWI ENI A Z WOLNEJ RĘKI  ALBO ZAPYTANI A O CENĘ

I V.9.1)  Podstaw a praw na
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

I V.9.2)  Uzasadnien ia w yboru t rybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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