
      
 

 

  

   

      
 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne 

w postępowaniu na: 

 
„Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania „Usługi doradcze, 
usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, numer postępowania: DDD.69097.5.2019” 

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29 maja 2020 r. 

I. Zamawiający 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Al. Jana Pawła II nr 70 

00-175 Warszawa 

telefon: +48 (22) 595-00-65            faks:  +48 (22) 318-54-11 

e-mail:  info@arimr.gov.pl; zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl 

II. Przedmiot zamówienia 

1. Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi 

z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 -2020 w zakresie 2 nierozstrzygniętych części postępowania nr DDD.69097.1.2019: 

1.1. Część nr 1 zamówienia - „Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym zarządzanie 

ryzykiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie” - na terenie Polski z wyłączeniem województwa mazowieckiego; 

1.2. Część nr 2 zamówienia - „Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym zarządzanie 

ryzykiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie” - na terenie województwa mazowieckiego; 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

1.1. Główny przedmiot: 80 500000-9 [usługi szkoleniowe].  
1.2. Przedmioty dodatkowe: 80 521000-2 [usługi opracowania programów szkoleniowych], 80 400000-8 [usługi edukacji 

osób dorosłych oraz inne], 55 120000-7 [usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji], 55 300000-3 [usługi 
restauracyjne i dotyczące podawania posiłków].  

III. Termin wykonania zamówienia  

Zamawiający wymaga, odrębnie dla każdej części zamówienia, realizacji operacji w terminie maksymalnie 15 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy o przyznaniu pomocy. 

IV. Procedura 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

V. Udzielenie zamówienia 

Część nr 1 zamówienia 

1. Data udzielenia zamówienia: 7 stycznia 2021 r. 

2. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska, 20 00-002 Warszawa (Lider konsorcjum), Warmińsko – 

Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn (Członek Konsorcjum). 

3. Informacja o wartości zawartej umowy: 1 421 607,00 zł. 
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Część nr 2 zamówienia 

1. Data udzielenia zamówienia: 7 stycznia 2021 r. 

2. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – 

Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska, 20 00-002 Warszawa. 

3. Informacja o wartości zawartej umowy: 193 850,00 zł. 

 

 
 
Z poważaniem 
Tomasz Kuśnierek 

Zastępca Prezesa  
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 
 
 
 
 
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym  
  przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu)  
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