
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w
ramach realizacji projektu „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Namysłowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531421963

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 12A

1.5.2.) Miejscowość: Namysłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 077 410 36 95

1.5.8.) Numer faksu: +48 77 410 39 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@namyslow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.miniportal.uzp.gov.pl/

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

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w ramach
realizacji projektu „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74dfe4e8-a458-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166081/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18 15:00

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029421/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Kursy zawodowe dla uczniów z projektu pn. "Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy" Poddziałanie 9.2.1

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak
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2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt pn. „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014 – 2020 oraz środków Budżetu Państwa. Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.2 Rozwój kształcenia
zawodowego. Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00086720/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZM.I.272.5.2022.AK-G.

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

4.3.) Wartość zamówienia: 248570,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych oraz Zespołu Szkół
Mechanicznych w ramach realizacji projektu „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy”.
Część 1 – Kursy dla uczniów Technikum Zespołu Szkół Rolniczych (5 kursów):
1) KURS PROGRAMOWANIE C/C+
2) KURS PROGRAMOWANIE APLIKACJI DLA SYSTEMU ANDROID
3) KURS ADOBE PHOTOSHOP
4) KURS PROGRAMOWANIE WIELOPLATFORMOWE DLA URZĄDZEŃ MOBLINYCH
5) KURS CorelDraw
2. Projekt pn. „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014 – 2020 oraz środków Budżetu Państwa. Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.2 Rozwój kształcenia
zawodowego. Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, będącym
załącznikiem nr 3 do SWZ.
4. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Główny przedmiot: 
80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.
5. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SWZ wraz z jej załącznikami, wszelkimi zmianami do
SWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych
warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonywanie
usług.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
7. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami
obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku
z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 
8. Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 71200,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych oraz Zespołu Szkół
Mechanicznych w ramach realizacji projektu „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy”.
Część 2 – Kursy dla uczniów Technikum Zespołu Szkół Rolniczych (3 kursy):
1) KURS BARISTERSKI
2) KURS BARMAŃSKI
3) KURS KELNERSKI
2. Projekt pn. „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
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Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014 – 2020 oraz środków Budżetu Państwa. Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.2 Rozwój kształcenia
zawodowego. Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, będącym
załącznikiem nr 3 do SWZ.
4. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Główny przedmiot: 
80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.
5. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SWZ wraz z jej załącznikami, wszelkimi zmianami do
SWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych
warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonywanie
usług.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
7. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami
obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku
z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 
8. Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 47510,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych oraz Zespołu Szkół
Mechanicznych w ramach realizacji projektu „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy”.
Część 3 – Kursy dla uczniów Technikum Zespołu Szkół Rolniczych (1 kurs):
KURS OBSŁUGA WÓZKA JEZDNIOWEGO Z NAPĘDEM SILNIKOWYM WRAZ Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWEJ.
2. Projekt pn. „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014 – 2020 oraz środków Budżetu Państwa. Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.2 Rozwój kształcenia
zawodowego. Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, będącym
załącznikiem nr 3 do SWZ.
4. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Główny przedmiot: 
80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.
5. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SWZ wraz z jej załącznikami, wszelkimi zmianami do
SWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych
warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonywanie
usług.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
7. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami
obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku
z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 
8. Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 11700,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych oraz Zespołu Szkół
Mechanicznych w ramach realizacji projektu „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy”.
Część 4 – Kursy dla uczniów Technikum Zespołu Szkół Rolniczych (1 kurs):
KURS SPAWANIA METODA MAG
2. Projekt pn. „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014 – 2020 oraz środków Budżetu Państwa. Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.2 Rozwój kształcenia
zawodowego. Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, będącym
załącznikiem nr 3 do SWZ.
4. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Główny przedmiot: 
80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.
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5. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SWZ wraz z jej załącznikami, wszelkimi zmianami do
SWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych
warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonywanie
usług.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
7. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami
obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku
z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 
8. Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 25560,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych oraz Zespołu Szkół
Mechanicznych w ramach realizacji projektu „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy”.
Część 5 – Kursy dla uczniów Technikum Zespołu Szkół Mechanicznych (1 kurs): KURS MONTAŻU PAKIETÓW
ELEKTRONICZNYCH.
2. Projekt pn. „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014 – 2020 oraz środków Budżetu Państwa. Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.2 Rozwój kształcenia
zawodowego. Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, będącym
załącznikiem nr 3 do SWZ.
4. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Główny przedmiot: 
80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.
5. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SWZ wraz z jej załącznikami, wszelkimi zmianami do
SWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych
warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonywanie
usług.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
7. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami
obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku
z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 
8. Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 50000,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych oraz Zespołu Szkół
Mechanicznych w ramach realizacji projektu „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy”.
Część 6 – Kursy dla uczniów Technikum Zespołu Szkół Mechanicznych (1 kurs): KURS SPAWANIA METODA TIG
2. Projekt pn. „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014 – 2020 oraz środków Budżetu Państwa. Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.2 Rozwój kształcenia
zawodowego. Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, będącym
załącznikiem nr 3 do SWZ.
4. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Główny przedmiot: 
80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.
5. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SWZ wraz z jej załącznikami, wszelkimi zmianami do
SWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych
warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonywanie
usług.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
7. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami
obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku
z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 
8. Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie.
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4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 21300,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych oraz Zespołu Szkół
Mechanicznych w ramach realizacji projektu „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy”.
Część 7 – Kursy dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół Mechanicznych (1 kurs): KURS SPAWANIA
METODA MAG.
2. Projekt pn. „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014 – 2020 oraz środków Budżetu Państwa. Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.2 Rozwój kształcenia
zawodowego. Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, będącym
załącznikiem nr 3 do SWZ.
4. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Główny przedmiot: 
80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.
5. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SWZ wraz z jej załącznikami, wszelkimi zmianami do
SWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych
warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonywanie
usług.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
7. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami
obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku
z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 
8. Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 21300,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55060,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 144100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55060,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Towarzystwo Oświatowo-Naukowe "INTER-WIEDZA" Sp. z o.
o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7541000156; REGON: 530947597

7.3.3) Ulica: ul. Reymonta 16 lok. 201

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-066

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55060,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-10

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16360,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39990,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16360,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
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Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INVENTUM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7343518993; REGON: 122802386

7.3.3) Ulica: ul. Siemiradzkiego 11A/2,

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16360,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-10

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16470,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16470,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” Spółka Cywilna

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: OŚRODEK SZKOLENIA
OPERATORÓW MASZYN ROBOCZYCH "SOMAR" ŁUKASZ BARAN; OŚRODEK SZKOLENIA OPERATORÓW MASZYN
ROBOCZYCH "SOMAR" KRZYSZTOF BARAN

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7471881050; REGON: 160383860

7.3.3) Ulica: ul. Grobli 12A

7.3.4) Miejscowość: Brzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 49-306

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16470,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-10

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26376,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 26376,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 26376,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” Spółka Cywilna,

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: OŚRODEK SZKOLENIA
OPERATORÓW MASZYN ROBOCZYCH "SOMAR" ŁUKASZ BARAN; OŚRODEK SZKOLENIA OPERATORÓW MASZYN
ROBOCZYCH "SOMAR" KRZYSZTOF BARAN

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7471881050; REGON: 160383860

7.3.3) Ulica: ul. Grobli 12A

7.3.4) Miejscowość: Brzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 49-306

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 26376,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-10

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 64700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 64700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 64700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00166081/01 z dnia 2022-05-18

2022-05-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi



7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Towarzystwo Oświatowo-Naukowe "INTER-WIEDZA" Sp. z
o.o. ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7541000156; REGON: 530947597

7.3.3) Ulica: ul. Reymonta 16 lok. 201

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-066

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 64700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-10

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21980,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21980,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21980,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” Spółka Cywilna

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: OŚRODEK SZKOLENIA
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OPERATORÓW MASZYN ROBOCZYCH "SOMAR" ŁUKASZ BARAN; OŚRODEK SZKOLENIA OPERATORÓW MASZYN
ROBOCZYCH "SOMAR" KRZYSZTOF BARAN

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7471881050; REGON: 160383860

7.3.3) Ulica: ul. Grobli 12A

7.3.4) Miejscowość: Brzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 49-306

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21980,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-10

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21980,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21980,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21980,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” Spółka Cywilna

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: OŚRODEK SZKOLENIA

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00166081/01 z dnia 2022-05-18

2022-05-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi



OPERATORÓW MASZYN ROBOCZYCH "SOMAR" ŁUKASZ BARAN; OŚRODEK SZKOLENIA OPERATORÓW MASZYN
ROBOCZYCH "SOMAR" KRZYSZTOF BARAN

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP:7471881050; REGON: 160383860

7.3.3) Ulica: ul. Grobli 12A

7.3.4) Miejscowość: Brzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 49-306

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21980,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-10

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00166081/01 z dnia 2022-05-18

2022-05-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi


	Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w ramach realizacji projektu „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy”.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Namysłowski
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531421963
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 12A
	1.5.2.) Miejscowość: Namysłów
	1.5.3.) Kod pocztowy: 46-100
	1.5.4.) Województwo: opolskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski
	1.5.7.) Numer telefonu: 077 410 36 95
	1.5.8.) Numer faksu: +48 77 410 39 22
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@namyslow.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74dfe4e8-a458-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166081/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18 15:00
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029421/04/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
	2.12.) Nazwa projektu lub programu:
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00086720/02

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: IZM.I.272.5.2022.AK-G.
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 248570,00 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
	4.5.5.) Wartość części: 71200,00 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
	4.5.5.) Wartość części: 47510,00 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
	4.5.5.) Wartość części: 11700,00 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
	4.5.5.) Wartość części: 25560,00 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
	4.5.5.) Wartość części: 50000,00 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
	4.5.5.) Wartość części: 21300,00 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
	4.5.5.) Wartość części: 21300,00 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55060,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 144100,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55060,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Towarzystwo Oświatowo-Naukowe "INTER-WIEDZA" Sp. z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7541000156; REGON: 530947597
	7.3.3) Ulica: ul. Reymonta 16 lok. 201
	7.3.4) Miejscowość: Opole
	7.3.5) Kod pocztowy: 45-066
	7.3.6.) Województwo: opolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55060,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16360,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39990,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16360,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INVENTUM Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7343518993; REGON: 122802386
	7.3.3) Ulica: ul. Siemiradzkiego 11A/2,
	7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz
	7.3.5) Kod pocztowy: 33-300
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16360,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16470,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19500,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16470,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” Spółka Cywilna
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7471881050; REGON: 160383860
	7.3.3) Ulica: ul. Grobli 12A
	7.3.4) Miejscowość: Brzeg
	7.3.5) Kod pocztowy: 49-306
	7.3.6.) Województwo: opolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16470,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26376,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 26376,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 26376,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” Spółka Cywilna,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7471881050; REGON: 160383860
	7.3.3) Ulica: ul. Grobli 12A
	7.3.4) Miejscowość: Brzeg
	7.3.5) Kod pocztowy: 49-306
	7.3.6.) Województwo: opolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 26376,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 64700,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 64700,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 64700,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Towarzystwo Oświatowo-Naukowe "INTER-WIEDZA" Sp. z o.o. ,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7541000156; REGON: 530947597
	7.3.3) Ulica: ul. Reymonta 16 lok. 201
	7.3.4) Miejscowość: Opole
	7.3.5) Kod pocztowy: 45-066
	7.3.6.) Województwo: opolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 64700,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
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