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Ogłoszenie nr 510424585-N-2021 z dnia 25.03.2021 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: ZP-2380-434-61/2020/2021 Wykonanie usługi
szkoleniowej: Szkolenia dla osób wykonujących między innymi zadania rozpoznania minersko-

pirotechnicznego w ramach projektu pt.: „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie
obiektów IK” współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
PL/2020/PR/0085

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 759211-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540537170-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
tak 
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, ul.
ul. J.Lompy 19 , 40-038 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, , e-
mailzamowienia@ka.policja.gov.pl, , faks 322 002 060. 
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 47075497600000, ul.
ul.Lutomierska 108/112 , 91-048 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 652 295, e-
mailzampub@ld.policja.gov.pl, faks 426 652 080. 
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 93015621600000,
ul.Podwale 31-33 , 50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713403716, e-
maileliza.sciborska@wr.policja.gov.pl, faks +48717824171. 
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach działa w imieniu własnym, a także, zgodnie z art. 16 ust.
1Ustawy Pzp na podstawie zawartego porozumienia i pełnomocnictw, w imieniu Komendy
Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Informacje dodatkowe: 
KLAUZULA INFORMACYJNA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH dla
uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób których
dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją
zamówienia przez Wykonawcę. Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
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i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119). Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z
siedzibą przy ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice; 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje
obowiązki w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zlokalizowanej w Katowicach przy
ul. J. Lompy 19, tel. 32-200-24-03, e-mail iod.kwp@ka.policja.gov.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane w celu/celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz realizacji tego zamówienia; 4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana
danych osobowych jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwana w dalszej
części „ustawą Pzp”; 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień Publicznych,
ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane mogą być publikowane na stronie internetowej
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl, https://slaska-policja.eb2b.com.pl oraz przekazywane innym
podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów; 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane
do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej; 7. Okres przechowywania Pani/Pana danych
osobowych wynika z przepisów dotyczących okresów przechowywania akt w Policji; 8. Posiada Pani/Pan
prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie
określonym przepisami prawa; 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym; 11. W
przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu; 13. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek
poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych
osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków
wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1
do SWZiP – formularz ofertowy; 14. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.
15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu; 15. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu; 16. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust.
1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, ul.
ul. J. Lompy  18, 40-038  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail
zamowienia@ka.policja.gov.pl, faks 322 002 060. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
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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): 
Umowę zawarła Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, która działa w imieniu własnym, a
także, zgodnie z art. 16 ust. 1Ustawy Pzp na podstawie zawartego porozumienia i pełnomocnictw, w
imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
ZP-2380-434-61/2020/2021 Wykonanie usługi szkoleniowej: Szkolenia dla osób wykonujących
między innymi zadania rozpoznania minersko-pirotechnicznego w ramach projektu pt.: „Rozpoznanie i
neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK” współfinansowanego ze środków Funduszu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-2380-434-61/2020/2021

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: 

TRYB POSTĘPOWANIA 1. Postępowanie - wzorowane na przetargu nieograniczonym - prowadzone
na podstawie przepisów określonych w Dziale III w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne
szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086), dalej: „ustawa Pzp”, poniżej kwoty 750 000,00
euro. 2. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach działa w imieniu własnym, a także, zgodnie z art.
16 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie zawartego porozumienia i pełnomocnictw, w imieniu Komendy
Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. 3. Postępowanie
prowadzone jest w języku polskim w formie pisemnej. 4. Postępowanie prowadzone jest w ramach
projektu pt.: „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK”
współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego” ----- 1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej dla osób wykonujących między innymi zadania
rozpoznania minersko-pirotechnicznego z trzech Komend Wojewódzkich Policji w ramach projektu pt.:
„Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK” współfinansowanego ze
środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 2. Wspólny Słownik Zamówień, Symbol CPV 80
51 00 00-2 Usługi szkolenia specjalistycznego. 3. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na dwa
zadania (dwie części): Zadanie nr 1 - Szkolenie dla osób wykonujących między innymi zadania
rozpoznania minersko-pirotechnicznego, podczas których występuje konieczność przeprowadzenia
rozpoznania terenu lub obiektów w tym również w bardzo trudnodostępnych miejscach takich jak np.
kominy, urządzenia i instalacje przemysłowe, dachy obiektów itp. na wysokości powyżej 3 metrów
wraz z usługą hotelowo-gastronomiczną. Zadanie nr 2 - Szkolenie dla osób wykonujących zadania
rozpoznania minersko-pirotechnicznego między innymi w związku z powiadomieniami o podłożeniu
ładunku wybuchowego zawierającego środki chemiczne lub biologiczne zagrażające życiu i zdrowiu
wielu osób wraz z usługą hotelowo-gastronomiczną. 4. Usługa szkoleniowa dla zadania nr 1: 4.1
przeznaczona jest dla 165 policjantów w tym 70 policjantów z terenu KWP w Katowicach, 40
policjantów KWP w Łodzi, 55 policjantów KWP we Wrocławiu, wykonujących między innymi zadania
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rozpoznania minersko-pirotechnicznego, podczas których występuje konieczność przeprowadzenia
rozpoznania terenu lub obiektów w tym również w bardzo trudnodostępnych miejscach takich jak np.
kominy, urządzenia i instalacje przemysłowe, dachy obiektów itp. na wysokości powyżej 3 metrów, 4.2
obejmuje przeprowadzenie 10-dniowego szkolenia, w kilkunastu turach (każda tura to 10 dni
szkoleniowych) wraz z usługą hotelowo-gastronomiczną oraz transportem uczestników szkolenia od/do
siedziby każdej z trzech Komend Wojewódzkich do/od miejsca zakwaterowania oraz od/do miejsca
zakwaterowania do/od miejsca szkolenia terenowego. 5. Usługa szkoleniowa dla zadania nr 2: 5.1
przeznaczona jest dla 113 policjantów w tym 30 policjantów z terenu KWP w Katowicach, 51
policjantów KWP w Łodzi, 32 policjantów KWP we Wrocławiu, wykonujących zadania rozpoznania
minersko-pirotechnicznego między innymi w związku z powiadomieniami o podłożeniu ładunku
wybuchowego zawierającego środki chemiczne lub biologiczne zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób,
5.2 obejmuje przeprowadzenie 3-dniowego szkolenia, w kilku turach (każda tura to 3 dni szkoleniowe)
wraz z usługą hotelowo-gastronomiczną oraz transportem uczestników szkolenia od/do siedziby każdej
z trzech Komend Wojewódzkich do/od miejsca zakwaterowania oraz od/do miejsca zakwaterowania
do/od miejsca szkolenia terenowego. 6. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu
zamówienia i jego zakresu oraz sposobu realizacji znajdują się w SWZiP oraz załącznikach: a.
załączniku nr 1 do SWZiP - formularzu ofertowym, b. załączniku nr 2 do SWZiP - wzorze umowy dla
zadania nr 1 c. załączniku nr 2 do SWZiP - wzorze umowy dla zadania nr 2 d. załączniku nr 3 do
SWZiP - opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 e. załączniku nr 3 do SWZiP - opisie
przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 f. załączniku nr 4 do SWZiP - wstępnych oświadczeniach
Wykonawcy g. załączniku nr 5 do SWZiP - wykazie usług dla zadania nr 1 i zadania nr 2 h. załączniku
nr 6 do SWZiP - wykazie osób dla zadania nr 1 i zadania nr 2 i. załączniku nr 7 do SWZiP -
zobowiązaniu innego podmiotu (jeżeli dotyczy) j. załączniku nr 8 do SWZIP - oświadczeniu
Wykonawcy dot. grupy kapitałowej. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił oznakowanie
miejsc przeprowadzania szkoleń logotypami projektu. 8. Zamawiający wymaga podania w formularzu
ofertowym: 8.1 dla zadania nr 1 a. ilości zaoferowanych dodatkowych uprawnień, która stanowi drugie
kryterium wyboru dla tego zadania. Zamawiający wymaga minimalnego uprawnienia o ukończonym
szkoleniu dla każdego z uczestników potwierdzonym zaświadczeniem bądź certyfikatem. b. ilości
uczestników w każdej turze szkolenia przypadających na 1 osobę szkolącą, która stanowi trzecie
kryterium wyboru dla tego zadania. Zamawiający wymaga minimum trzech uczestników przypadających
na jedną osobę szkolącą w każdej turze szkolenia. c. ilości tur uczestników szkolonych w tym samym
okresie, która stanowi czwarte kryterium wyboru dla tego zadania. Zamawiający wymaga minimum
jednej tury szkolonej w tym samym okresie. 8.2. dla zadania nr 2 a. ilości zaoferowanych dodatkowych
uprawnień, która stanowi drugie kryterium wyboru dla tego zadania. Zamawiający wymaga minimalnego
uprawnienia o ukończonym szkoleniu dla każdego z uczestników potwierdzonym zaświadczeniem bądź
certyfikatem. b. ilości zaoferowanych dodatkowych kombinezonów dla uczestników szkolonych w tym
samym okresie, która stanowi trzecie kryterium wyboru dla tego zadania. Zamawiający wymaga
minimum jednego kombinezonu dla uczestników szkolonych w tym samym okresie. c. okresu, w którym
będzie udzielane wsparcie merytoryczne po ukończeniu szkolenia, który stanowi czwarte kryterium
wyboru dla tego zadania. Przez wsparcie merytoryczne Zamawiający rozumie zapewnienie kontaktu
uczestników szkolenia (drogą telefoniczną i mailową) z osobami szkolącymi/ wykładowcami w celu
wyjaśnienia wątpliwości, zasięgnięcia opinii w tematach prezentowanych w trakcie szkolenia przez
osoby szkolące/wykładowców, po ukończeniu szkolenia. 9. Wykonawca winien skalkulować wszystkie
koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, w tym
koszty zakwaterowania, wyżywienia, dowozu/odwozu uczestników każdej tury szkolenia w razie
potrzeby skorzystania z innych usług np. pomocy medycznej, koszt materiałów dydaktycznych i
korzystania ze sprzętu szkoleniowego, przeprowadzenia egzaminów oraz wszystkie dodatkowe opłaty i
podatki w tym podatek od towarów i usług. 10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był
ubezpieczony na cały okres trwania umowy na kwotę, co najmniej 100 000 tysięcy złotych, od
wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją działalność mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Zadanie nr 1 - Szkolenie dla osób wykonujących
między innymi zadania rozpoznania minersko-pirotechnicznego,
podczas których występuje konieczność przeprowadzenia
rozpoznania terenu lub obiektów w tym również w bardzo
trudnodostępnych miejscach takich jak np. kominy, urządzenia i
instalacje przemysłowe, dachy obiektów itp. na wysokości
powyżej 3 metrów wraz z usługą hotelowo-gastronomiczną

oraz za szkody materialne i niematerialne wraz ze zobowiązaniem do okazania na każde wezwanie
Zamawiającego aktualnej i opłaconej polisy OC. 11. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W
przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części
zamówienia, które zamierza im powierzyć (opisowo i/lub %) oraz podania nazw firm podwykonawców
oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 i załącznik nr 4 do SWZiP). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SWZiP i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SWZiP). 12. Wykonawca
zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania
podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych
spoczywa na Wykonawcy. 13. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia,
nie zostały mu przyznane. 14. Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się na podstawie kryteriów
określonych w Rozdziale XI SWZiP. UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień
publicznych, wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, do przekazania zamawiającemu
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w ust. 1 pkt. 23 - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZiP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy prawo zamówień publicznych (informacja z otwarcia ofert) Zamawiający umieści na swojej
stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 80510000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 
Postępowanie - wzorowane na przetargu nieograniczonym - prowadzone na podstawie przepisów
określonych w Dziale III w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w
trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 oraz z 2020 r. poz. 1086), dalej: „ustawa Pzp”, poniżej kwoty 750 000,00 euro

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Zadanie nr 2 - Szkolenie dla osób wykonujących
zadania rozpoznania minersko-pirotechnicznego między innymi
w związku z powiadomieniami o podłożeniu ładunku
wybuchowego zawierającego środki chemiczne lub biologiczne
zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób wraz z usługą hotelowo-
gastronomiczną

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie dla części 1 unieważnione w dniu 28.12.2020 r. Uzasadnienie prawne unieważnienia:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp tj. oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie
faktyczne unieważnienia: Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upłynął w dniu
14.12.2020 r. o godzinie 09:00 i do upływu tego terminu złożono dla zadania nr 1 jedną ofertę. Oferta
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla zadania nr
1, a Zamawiający oraz Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi i Komenda Wojewódzka Policji we
Wrocławiu nie mogą zwiększyć tej kwoty.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/02/2021 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 474600.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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: ALPHAONE Sławomir Pacześny 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Walecznych 38 
Kod pocztowy: 57-300 
Miejscowość: Kłodzko 
Kraj/woj.: dolnośląskie 

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 
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Cena wybranej oferty/wartość umowy 474600.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 474600.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 474600.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: baza noclegowa, usługa gastronomiczna i miejsce szkolenia praktycznego 

IV.8) Informacje dodatkowe:

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. 


