
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Przygotowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania online z
zakresu planowania misji kosmicznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 360992221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Trzy Lipy 3

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-172

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@polsa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polsa.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/polsa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego

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:
Przygotowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania online z
zakresu planowania misji kosmicznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b45198a6-cc57-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00196806/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-07 10:12

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068398/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Przeprowadzenie programu szkoleniowego z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania online z zakresu
planowania misji kosmicznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00146687/01

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: BO/7/2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 268090,90 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego z wykorzystaniem
interaktywnych metod nauczania online z zakresu planowania misji kosmicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80590000-6 - Usługi seminaryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80300000-7 - Usługi szkolnictwa wyższego

80531200-7 - Usługi szkolenia technicznego

80650000-5 - Szkolenie i symulacja w zakresie samolotów, rakiet (pocisków rakietowych) i statków kosmicznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. W
przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25 maja 2022 r. do godziny 10:30 wpłynęła
jedna oferta, która z mocy ustawy Pzp podlegała odrzuceniu.
Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że doszło do okoliczności wskazanej w ww. przepisie ustawy tj. wszystkie
złożone oferty podlegają odrzuceniu (w tym konkretnym przypadku jedna oferta), wobec czego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego podlega unieważnieniu.

SEKCJA VI OFERTY

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: 0

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: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00196806/01 z dnia 2022-06-07

2022-06-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi


	Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Przygotowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania online z zakresu planowania misji kosmicznych.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: POLSKA AGENCJA KOSMICZNA
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 360992221
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: ul. Trzy Lipy 3
	1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk
	1.5.3.) Kod pocztowy: 80-172
	1.5.4.) Województwo: pomorskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@polsa.gov.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polsa.gov.pl/
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

	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-b45198a6-cc57-11ec-b879-9a86e5ac3946
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00196806/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-07 10:12
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068398/04/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00146687/01

	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: BO/7/2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 268090,90 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 80590000-6 - Usługi seminaryjne
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY
	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: 0
	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: 1
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN



