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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360205-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
2020/S 146-360205

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 70
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-175
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Klara Anuszewska, Katarzyna Mazur
E-mail: delegowane.przetargi@arimr.gov.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.arimr.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: państwowa osoba prawna

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i 
nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”
Numer referencyjny: DDD.65140.1.2019

II.1.2) Główny kod CPV
80400000 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla 
115 014 uczestników szkoleń, pracujących w sektorze rolnictwa i leśnictwa. Zamówienie podzielone jest na 50 
części pod względem tematycznym i terytorialnym.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Rolnictwo ekologiczne” na terenie Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 4290 odbiorców szkoleń w zakresie 
rolnictwa ekologicznego, na terenie Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 24

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Rolnictwo ekologiczne” na terenie województwa mazowieckiego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 510 odbiorców szkoleń w zakresie 
rolnictwa ekologicznego, na terenie województwa mazowieckiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 24
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” na terenie województwa: 
kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, opolskiego
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 670 odbiorców szkoleń w zakresie 
przetwórstwa na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczego handlu detalicznego na terenie województwa: 
kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, opolskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 24

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” na terenie województwa: 
zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 870 odbiorców szkoleń w zakresie 
przetwórstwa na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczego handlu detalicznego na terenie województwa: 
zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego.
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 24

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” na terenie województwa: 
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 530 odbiorców szkoleń w zakresie 
przetwórstwa na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczego handlu detalicznego, na terenie województwa: 
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 24

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” na terenie województwa: 
podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 700 odbiorców szkoleń w zakresie 
przetwórstwa na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczego handlu detalicznego, na terenie województwa: 
podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 24

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” na terenie województwa 
mazowieckiego
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 419 odbiorców szkoleń w zakresie 
przetwórstwa na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczego handlu detalicznego, na terenie województwa 
mazowieckiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 24

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa dolnośląskiego
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 2800 odbiorców szkoleń w zakresie 
obowiązków rolnika w świetle ustawy prawo wodne na terenie województwa dolnośląskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 3200 odbiorców szkoleń w zakresie 
obowiązków rolnika w świetle ustawy prawo wodne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa lubelskiego
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
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II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 8700 odbiorców szkoleń w zakresie 
obowiązków rolnika w świetle ustawy prawo wodne na terenie województwa lubelskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa lubuskiego
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 1000 odbiorców szkoleń w zakresie 
obowiązków rolnika w świetle ustawy prawo wodne na terenie województwa lubuskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa łódzkiego
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 6100 odbiorców szkoleń w zakresie 
obowiązków rolnika w świetle ustawy prawo wodne na terenie województwa łódzkiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa małopolskiego
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 6000 odbiorców szkoleń w zakresie 
obowiązków rolnika w świetle ustawy prawo wodne na terenie województwa małopolskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa mazowieckiego
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 10000 odbiorców szkoleń w zakresie 
obowiązków rolnika w świetle ustawy prawo wodne na terenie województwa mazowieckiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa opolskiego
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 1400 odbiorców szkoleń w zakresie 
obowiązków rolnika w świetle ustawy prawo wodne na terenie województwa opolskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa podkarpackiego
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 5800 odbiorców szkoleń w zakresie 
obowiązków rolnika w świetle ustawy prawo wodne na terenie województwa podkarpackiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa podlaskiego
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 4100 odbiorców szkoleń w zakresie 
obowiązków rolnika w świetle ustawy prawo wodne na terenie województwa podlaskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa pomorskiego
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 1900 odbiorców szkoleń w zakresie 
obowiązków rolnika w świetle ustawy prawo wodne na terenie województwa pomorskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa śląskiego
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 2400 odbiorców szkoleń w zakresie 
obowiązków rolnika w świetle ustawy prawo wodne na terenie województwa śląskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa świętokrzyskiego
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 4200 odbiorców szkoleń w zakresie 
obowiązków rolnika w świetle ustawy prawo wodne na terenie województwa świętokrzyskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 2200 odbiorców szkoleń w zakresie 
obowiązków rolnika w świetle ustawy prawo wodne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa wielkopolskiego
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 6000 odbiorców szkoleń w zakresie 
obowiązków rolnika w świetle ustawy prawo wodne na terenie województwa wielkopolskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” na terenie województwa zachodniopomorskiego
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 1400 odbiorców szkoleń w zakresie 
obowiązków rolnika w świetle ustawy prawo wodne na terenie województwa zachodniopomorskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 30

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Nowoczesne technologie uprawy zbóż” na terenie województwa lubuskiego
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 222 odbiorców szkoleń w zakresie 
nowoczesnych technologii uprawy zbóż na terenie województwa lubuskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Nowoczesne technologie uprawy zbóż” na terenie województwa łódzkiego
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 1343 odbiorców szkoleń w zakresie 
nowoczesnych technologii uprawy zbóż na terenie województwa łódzkiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Nowoczesne technologie uprawy zbóż” na terenie województwa małopolskiego
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 1336 odbiorców szkoleń w zakresie 
nowoczesnych technologii uprawy zbóż na terenie województwa małopolskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Nowoczesne technologie uprawy zbóż” na terenie województwa opolskiego
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 305 odbiorców szkoleń w zakresie 
nowoczesnych technologii uprawy zbóż na terenie województwa opolskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Nowoczesne technologie uprawy zbóż” na terenie województwa śląskiego.
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 523 odbiorców szkoleń w zakresie 
nowoczesnych technologii uprawy zbóż na terenie województwa śląskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Nowoczesne technologie uprawy zbóż” na terenie województwa świętokrzyskiego
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 934 odbiorców szkoleń w zakresie 
nowoczesnych technologii uprawy zbóż na terenie województwa świętokrzyskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Nowoczesne technologie uprawy zbóż” na terenie województwa wielkopolskiego
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 1342 odbiorców szkoleń w zakresie 
nowoczesnych technologii uprawy zbóż na terenie województwa wielkopolskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Normy i wymogi wzajemnej zgodności” na terenie województwa dolnośląskiego
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 1170 odbiorców szkoleń w zakresie norm 
i wymogów wzajemnej zgodności na terenie województwa dolnośląskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Normy i wymogi wzajemnej zgodności” na terenie województwa lubuskiego
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 600 odbiorców szkoleń w zakresie norm i 
wymogów wzajemnej zgodności na terenie województwa lubuskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Normy i wymogi wzajemnej zgodności” na terenie województwa małopolskiego
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 1815 odbiorców szkoleń w zakresie norm 
i wymogów wzajemnej zgodności na terenie województwa małopolskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Normy i wymogi wzajemnej zgodności” na terenie województwa pomorskiego
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 1215 odbiorców szkoleń w zakresie norm 
i wymogów wzajemnej zgodności na terenie województwa pomorskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Normy i wymogi wzajemnej zgodności” na terenie województwa śląskiego
Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 1440 odbiorców szkoleń w zakresie norm 
i wymogów wzajemnej zgodności na terenie województwa śląskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego” na terenie województwa lubuskiego
Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 110 odbiorców szkoleń w zakresie 
nowoczesnego chowu świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, 
profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt, na terenie województwa 
lubuskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego" na terenie województwa łódzkiego
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 650 odbiorców szkoleń w zakresie 
nowoczesnego chowu świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, 
profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt, na terenie województwa 
łódzkiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego" na terenie województwa małopolskiego
Część nr: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 730 odbiorców szkoleń w zakresie 
nowoczesnego chowu świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, 
profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt, na terenie województwa 
małopolskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego" na terenie województwa mazowieckiego
Część nr: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 1340 odbiorców szkoleń w zakresie 
nowoczesnego chowu świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, 
profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt, na terenie województwa 
mazowieckiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego" na terenie województwa opolskiego
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Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 140 odbiorców szkoleń w zakresie 
nowoczesnego chowu świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, 
profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt, na terenie województwa 
opolskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego" na terenie województwa podlaskiego
Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 470 odbiorców szkoleń w zakresie 
nowoczesnego chowu świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, 
profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt, na terenie województwa 
podlaskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego" na terenie województwa pomorskiego
Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 250 odbiorców szkoleń w zakresie 
nowoczesnego chowu świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, 
profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt, na terenie województwa 
pomorskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego" na terenie województwa świętokrzyskiego
Część nr: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 400 odbiorców szkoleń w zakresie 
nowoczesnego chowu świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, 
profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt, na terenie województwa 
świętokrzyskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego" na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
Część nr: 44

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 460 odbiorców szkoleń w zakresie 
nowoczesnego chowu świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, 
profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt, na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego" na terenie województwa wielkopolskiego
Część nr: 45

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 880 odbiorców szkoleń w zakresie 
nowoczesnego chowu świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, 
profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt, na terenie województwa 
wielkopolskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego" na terenie województwa zachodniopomorskiego
Część nr: 46

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 120 odbiorców szkoleń w zakresie 
nowoczesnego chowu świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, 
profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt, na terenie województwa 
zachodniopomorskiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 12

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym wykorzystanie technik 
komputerowych” na terenie Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego
Część nr: 47

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 5800 odbiorców szkoleń w zakresie 
zarządzania, organizacji i planowania pracy w gospodarstwie rolnym, w tym wykorzystania technik 
komputerowych na terenie Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego.
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym wykorzystanie technik 
komputerowych” na terenie województwa mazowieckiego
Część nr: 48

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 1130 odbiorców szkoleń w zakresie 
zarządzania, organizacji i planowania pracy w gospodarstwie rolnym, w tym wykorzystania technik 
komputerowych na terenie województwa mazowieckiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 18

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” na terenie Polski, z wyłączeniem 
województwa mazowieckiego
Część nr: 49

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 12800 odbiorców szkoleń w 
zakresie ochrony różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej na terenie Polski, z wyłączeniem 
województwa mazowieckiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 24

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” na terenie województwa mazowieckiego
Część nr: 50

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla 2300 odbiorców szkoleń w zakresie 
ochrony różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej na terenie województwa mazowieckiego.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 24

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 
umiejętności”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy 
lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, 
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wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 
48, ze .zm.).
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 ustawy.
3) Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
3.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
3.2) zdolności zawodowej i technicznej
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w rozdziale III SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że:
a) prowadzi działalność szkoleniową tj.: prowadzi działalność gospodarczą oznaczoną jednym z następujących 
kodów PKD (określone w rozdz. III SIWZ) lub prowadzi działalność szkoleniową w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 896) lub prowadzi 
działalność szkoleniową w oparciu o ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 85) lub prowadzi działalność szkoleniową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 poz. 736 ze zm.) lub prowadzi działalność szkoleniową w oparciu 
o powszechnie obowiązujące przepisy prawa obowiązujące w miejscu zamieszkania lub siedziby Wykonawcy;
b) nie jest podmiotem, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, 
urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa, leśnictwa i przemysłu rolno-
spożywczego, z wyjątkiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz jednostek doradztwa 
rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 
2020 r. poz. 721);
c) posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub wystąpił o wpis do ewidencji 
produc.

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zamówienia określone są we wzorze umowy o przyznaniu pomocy 
wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ oraz we wzorze Wniosku o płatność, stanowiącym 
Załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
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Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne (Dział 
III, Rozdział 6 ustawy) wszczętym i prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w SIWZ.

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania 
udziałem
Data: 09/09/2020
Czas lokalny: 11:00

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W związku z treścią z art. 13 Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.), dalej: „RODO” Zamawiający informuje, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w toku postępowania 
jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II, 00-175 
Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl  lub pisemnie na adres 
korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.
1.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, 
poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl  lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazanych 
w pkt 1.1.
1.3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1.4.1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 
art. 96 ust. 3 ustawy,
1.4.2. organy kontrolne,
1.4.3. osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.),
1.4.4. podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa.
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia niniejszego 
postępowania. Ponadto, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia niniejszego postępowania. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony 
o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń 
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lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania danych może 
zostać przedłużony na okres 5 lat, na potrzeby archiwizacji.
1.6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo 
żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1.7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/
Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1.8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony 
prawnej określone w dziale VI ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub 
zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 (dziesięciu) 
dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli 
zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 (piętnastu) dni – jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób; 2) 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia oraz wobec 
postanowień SIWZ; 3) 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności 
innych niż określone w ppkt 1) i 2) powyżej. 7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia 
o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 8. W przypadku 
wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do 
czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

30/07/2020 S146
https://ted.europa.eu/TED

30 / 31

mailto:uzp@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S146
30/07/2020
360205-2020-PL

31 / 31

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2020
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