
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Usługa społeczna polegająca na zakupie miejsca na szkolenie RSA Biofeedback dla 4
uczestników - nauczycieli ZSSiPO w Radomiu w ramach projektu pn. "Uczymy komplementarnie

- indywidualnie".

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Radomia

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223451

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Jana Kilińskiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-610

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: bzp@umradom.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Usługa społeczna polegająca na zakupie miejsca na szkolenie RSA Biofeedback dla 4
uczestników - nauczycieli ZSSiPO w Radomiu w ramach projektu pn. "Uczymy komplementarnie
- indywidualnie".

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec16d3f7-1144-11ec-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00177278/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-09-10 13:25

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000331/21/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
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1.3.24 Usługi szkolenia specjalistycznego (kursy dla nauczycieli) - projekt "Uczymy
komplementarnie - indywidualnie"

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak

2.11.) Nazwa projektu lub programu:
"Uczymy komplementarnie - indywidualnie"

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.369.2021.NK

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup miejsca na szkolenie RSA Biofeedback dla 4 uczestników -
nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zaproszeniu do udziału w negocjacjach.

3.10.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:
Przeprowadzone postępowanie znak sprawy BZP.271.1.229.2021.NK nr ogłoszenia 2021/BZP
00124492/01 z dnia 23.07.2021 r. zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że „Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono (…) żadnej oferty”. Ponadto należy podkreślić, iż w
przypadku niniejszego zamówienia, będącego przedmiotem zamówienia z wolnej ręki, pierwotne
warunki zamówienia, które zostały określone w uprzednio ogłoszonym postępowaniu nie zostały
w istotny sposób zmienione. Wobec powyższego, pozwala to na zastosowanie trybu
zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z przepisami art. 305 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, który stanowi, że „Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z
wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono
żadnej oferty(…), a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ocds-148610-33179798-da43-11eb-b885-f28f91688073

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy
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pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Biomed Neurotechnologie Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

5.1.2.) Ulica: Aleja Armii Krajowej 2/7

5.1.3.) Miejscowość: Wrocław

5.1.4.) Kod pocztowy: 50-541

5.1.5.) Województwo: dolnośląskie

5.1.6.) Kraj: Polska
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