
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administracji publicznej – faza II

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/

1.7.) 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, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administracji publicznej – faza II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ad0681b-2cd6-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00275141/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-18 16:05

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010545/11/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Szkolenia w zakresie wykorzystania danych satelitarnych

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: 2021/BZP 00233278/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający, w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
BO/5/2019 na „Przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkoleń dla administracji
publicznej w ramach projektu Sat4Envi” przewidział udzielenie zamówień podobnych. Niniejsze
zamówienie spełnia przesłankę z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – tj. Zamówienie polega na
powtórzeniu podobnych usług, a więc przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla
administracji publicznej. Działania będące przedmiotem niniejszego postępowania są
kontynuacją działań przeprowadzonych w ramach Umowy PAK/U/57/2019/DWTS/JO w zakresie
przewidzianym dla zamówień podobnych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BO/13/2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 262532,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie
szkoleń dla administracji publicznej – faza II.

Zamawiający, w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„Przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkoleń dla administracji publicznej w ramach
projektu Sat4Envi”. przewidział udzielenie zamówień podobnych, o którym mowa w przepisie art.
214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 
W ramach zamówień podobnych przewidziano wykonanie:
- weryfikacji i aktualizacji materiałów szkoleniowych,
- organizacji i przeprowadzeniu szkoleń stacjonarnych w obszarach tematycznych wskazanych
przez Zamawiającego. 
Działania będące przedmiotem niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia są
kontynuacją działań przeprowadzonych w ramach Umowy PAK/U/57/2019/DWTS/JO w zakresie
przewidzianym dla zamówień podobnych. 
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1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, organizacji i
przeprowadzeniu szkoleń stacjonarnych dla pracowników administracji publicznej w zakresie
pozyskiwania, przetwarzania i analiz danych satelitarnych w celu efektywnego ich wykorzystania
do realizacji zadań publicznych. Zakres tematyczny szkoleń ukierunkowany jest na potrzeby
poszczególnych grup instytucji sektora finansów publicznych o zbliżonych kompetencjach
ustawowych. 
2. Szkolenia są adresowane do pracowników administracji publicznej oraz instytucji
wykonujących zadania publiczne i służą podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

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: 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: 262000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 262000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 262000 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

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

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
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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): PROGEA 4D Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
SMALLGIS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9452193982

7.3.3) Ulica: Henryka Pachońskiego 9

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-223

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 262000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-03-30

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00275141/01 z dnia 2021-11-18

2021-11-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi


	Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administracji publicznej – faza II
	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/
	1.7.) 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-148610-8ad0681b-2cd6-11ec-b885-f28f91688073
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00275141/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-18 16:05
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010545/11/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: 2021/BZP 00233278/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
	3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: BO/13/2021
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 262532,60 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
	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 zawarciem umowy

	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: 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: 262000 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 262000 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 262000 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
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały 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): PROGEA 4D Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9452193982
	7.3.3) Ulica: Henryka Pachońskiego 9
	7.3.4) Miejscowość: Kraków
	7.3.5) Kod pocztowy: 31-223
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-09
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 262000 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:



