
Ogłoszenie nr 51879 - 2017 z dnia 2017-03-27 r.

Radom: Przedmiotem zamówienia jest zakup miejsc na szkoleniu specjalistycznym z zakresu
eksploatacji urządzeń elektrycznych dla 200 uczestników projektu pt.: „Inteligentne specjalizacje

motorem rozwoju lokalnego rynku pracy”.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 30373-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Radomia, krajowy numer identyfikacyjny 670223451, ul. ul.
Jana Kilińskiego  30, 26-600  Radom, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. (48)3620283, faks
(48)3620289, e-mail bzp@umradom.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli 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 II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest zakup miejsc na szkoleniu specjalistycznym z zakresu
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eksploatacji urządzeń elektrycznych dla 200 uczestników projektu pt.: „Inteligentne
specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy”.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BZP.271.1.112.2017.MD

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 jest zakup miejsc na szkoleniu specjalistycznym z zakresu
eksploatacji urządzeń elektrycznych dla 200 uczestników projektu pt.: „Inteligentne
specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy”. Uczestnik po ukończeniu szkolenia
otrzyma świadectwo/certyfikat/zaświadczenie świadczące o nabyciu kompetencji lub uzyskaniu
kwalifikacji w zawodzie - elektryk kat. E W ramach szkolenia uczestnicy powinni mieć

zapewnione narzędzia, materiały i produkty do ćwiczeń praktycznych oraz materiały
szkoleniowe w wersji papierowej trwale połączonej. Wykonawca zobowiązany będzie do
zapewnienia sali i sprzętu do przeprowadzenia zajęć oraz zorganizowanie przerw herbaciano-
kawowych. Zaplecze techniczne powinno być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wykonawca, każdego dnia szkolenia, jest zobowiązany do zapewnienia gorącego posiłku
złożonego z dwóch dań dla każdego uczestnika projektu. Szkolenie zostanie przeprowadzone od
dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2018 r. z wyłączeniem okresu wakacyjnego (lipiec –
sierpień 2017 r.) z zastrzeżeniem, że: w 2017 r. przeszkolonych zostanie 80 uczestników, w 2018
r. – 120 uczestników. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację zamówienia za uprzednio
wyrażoną przez niego zgodą. Grupa będzie składać z min. 10 osób – maks. 18 osób. Każda
grupa odbędzie szkolenie trwające minimum 20 godzin (nie wliczając przerw). Na każdą
godzinę szkolenia przypada 5 minut przerwy. Przy szkoleniu trwającym ponad 4 godziny,
uczestnikom szkolenia przypada jedna przerwa trwająca 30 minut. Szkolenia będą rozpoczynały
się nie wcześniej niż o godzinie 9.00 i kończyły nie później niż o 19.00. Szkolenie w ciągu dnia
nie może trwać dłużej niż 6 godzin. Szkolenie jednej grupy musi być zrealizowane w nie dłużej
niż 4 dni. Szczegółowy harmonogram szkoleń ustalany jest po podpisaniu umowy. Szkolenie i
egzamin (elektryk kat. E) musi się odbyć na terenie miasta Radom. Oferty szkoleń poza terenem
miasta Radom zostaną odrzucone i nie będą brane pod uwagę (należy wskazać miejsce szkolenia
w formularzu ofertowym, miejsce szkolenia może ulec zmianie wyłącznie za zgodą
Zamawiającego). Wykonawca musi dysponować kadrą posiadająca wymagane wykształcenie i
kwalifikacje oraz uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia będącego przedmiotem
zamówienia. Kadra prowadząca szkolenia musi posiadać minimum dwuletnie doświadczenie w
prowadzeniu szkoleń o tej samej, bądź zbliżonej tematyce. Oferty osób niespełniających
wymagania nie będą brane pod uwagę. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy, na każdym
etapie realizacji zamówienia, dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje. 1 godzina
szkolenia=60 minut.

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

II.5) Główny Kod CPV: 80510000-2
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

file:///C:/Users/m.domagala/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...

2 z 4 2017-03-27 10:58



III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/03/2017
IV.2 Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT100273.33
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

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
TBBROKER Sp. z o.o.,  ,  ul. Willowa 1 lok. 6,  20-819 ,  Lublin,  kraj/woj. lubelskie
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:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 119800,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48000,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 119800,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę
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IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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