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Zwiększ
UstawZmniejsz

Ogłoszenie nr 500066609-N-2017 z dnia 29-11-2017 r.
Powiat Wejherowski: usługi szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Wejherowie w zakresie: a) część 1 - „Kurs w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV”, b)
część 2 - „Kurs z wybranych zagadnień z instalacji tzw. inteligentnych budynków”, c) część 3 - „Kurs
programowania sterowników przemysłowych”, d) część 4 - „Kurs eksploatacji dźwigów elektrycznych”.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Powiat Wejherowski
Zamawiający

Strona główna
Moje ogłoszenia
Nowe formularze
Koncesje
Koncesje
Ogłoszenia BZP
Przeglądaj i
subskrypcje(przed 4/5/2017)
Przeglądaj
Pozostałe
Zmień hasło
Wyloguj
WebService
WebService - opis
WebService - link

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa
zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia
strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby
subregionalnych i regionalnego rynku pracy. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 534140-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł" Krajowy numer identyfikacyjny:
19879800000 ul. Strzelecka 9; 84-200 Wejherowo
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Wejherowski, Krajowy numer identyfikacyjny 19167514900000, ul. ul. 3 Maja 4, 84200 Wejherowo, woj.
pomorskie, państwo Polska, tel. 585 729 411, e-mail zamowienia@powiat.wejherowo.pl, faks 585 729 402.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat.wejherowo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
usługi szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie w zakresie: a)
część 1 - „Kurs w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV”, b) część 2 - „Kurs z wybranych
zagadnień z instalacji tzw. inteligentnych budynków”, c) część 3 - „Kurs programowania sterowników
przemysłowych”, d) część 4 - „Kurs eksploatacji dźwigów elektrycznych”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-PN7-2017-ZSP nr 2 Wejherowo
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:
Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Wejherowie w zakresie: a) część 1 - „Kurs w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV”, b)
część 2 - „Kurs z wybranych zagadnień z instalacji tzw. inteligentnych budynków”, c) część 3 - „Kurs
programowania sterowników przemysłowych”, d) część 4 - „Kurs eksploatacji dźwigów elektrycznych”. w ramach
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projektu „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost
jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych
szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 80500000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zamówienie nie ogranicza w żadnym stopniu dostępności dla oferentów zgodnie z zasadą równości szans i
niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: „Kurs w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń
elektrycznych do 1 kV”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 48600
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
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: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@elpro.lublin.pl
Adres pocztowy: ul. Stefczyka 32
Kod pocztowy: 20-151
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubuskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 48600
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5400
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59670
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:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: „Kurs z wybranych zagadnień z instalacji tzw.
inteligentnych budynków”
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14976
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński
Email wykonawcy: biuro@ok-kursy.pl
Adres pocztowy: ul. Sobieskiego 17
Kod pocztowy: 84-200
Miejscowość: Wejherowo
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 14976
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14976
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 144000
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:
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: „Kurs programowania sterowników przemysłowych”
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający zawiadamia, iż postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93. ust.1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U.. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) uzasadnienie: nie złożono żadnej oferty
CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: „Kurs eksploatacji dźwigów elektrycznych”

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu. Z uwagi na fakt, że do zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta, która podlegała odrzuceniu
zamawiający w myśl ustawy unieważnił postępowanie.
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.
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