
      

      

      
 

  
 

 

  
   

 

 

 

     Wykonawcy 

 

 

 Nasz znak:                            Data: 

       ZP.21.DDD.69097.2.2020                               28.01.2021 r. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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 w celu kompleksowej organizacji i przeprowadzenia 
bezpłatnych studiów podyplomowych z zakresu nauk rolniczych dla doradców rolniczych. 

 

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70, zwana 

w dalszej treści pisma „Zamawiającym”, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.; dalej: „ustawa”), informuje o wyborze 

oferty najkorzystniejszej w części 3 oraz 6 przedmiotowego postępowania.  

 

I. Najkorzystniejszą ofertą w części 3 przedmiotowego postępowania okazała się oferta złożona przez 
Uczelnię Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, z ceną ofertową brutto 
380 000,00 zł. Oferta uzyskała, według kryteriów określonych w ogłoszeniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 70,00 punktów. Jednocześnie Zamawiający informuje o pozostałych Wykonawcach, 
którzy złożyli oferty w części nr 3 zamówienia w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem 
oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną według kryteriów określonych w 
SIWZ. 
 

 

Nr 

oferty 

 

Nazwa wykonawcy 

Ilość punktów przyznana  

w kryteriach oceny ofert 

Suma 

punktów 

Cena oferty 

brutto (zł) 

Ilość 

punktów 

Doświadczenie 

Wykonawcy – 

ilość punktów 

 

5 Konsorcjum: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – 
Państwowy Instytut Badawczy 24-100 Puławy, ul. 
Czartoryskich 8 - Lider Konsorcjum, Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu 
ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom - Partner Konsorcjum 

904 000,00 

 

29,42 

 
10,00 39,42 

7 Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. 

Mickiewicza 21, 38-500 Sanok 

380 000,00 

 

70,00 

 
0,00 70,00 

 
 
II. Najkorzystniejszą ofertą w części 6 przedmiotowego postępowania okazała się oferta złożona przez 
Uczelnię Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, z ceną ofertową brutto 
583 000,00 zł. Oferta uzyskała, według kryteriów określonych w ogłoszeniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 70,00 punktów. Jednocześnie Zamawiający informuje o pozostałych Wykonawcach, 



 
 

 

  
   

którzy złożyli oferty w części nr 6 zamówienia w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem 
oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną według kryteriów określonych w 
SIWZ. 
 

 

Nr 

oferty 

 

Nazwa wykonawcy 

Ilość punktów przyznana  

w kryteriach oceny ofert 

Suma 

punktów 

Cena oferty 

brutto (zł) 

Ilość 

punktów 

Doświadczenie 

Wykonawcy – 

ilość punktów 

 

2 Konsorcjum: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 00-002 

Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 - Lider Konsorcjum, 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy 

Instytut Badawczy 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8, 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 08-

110 Siedlce, ul. Konarskiego 2 - Partnerzy Konsorcjum 

1 246 295,00  32,75 

 
10,00 42,75 

7 Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. 

Mickiewicza 21, 38-500 Sanok 

583 000,00  70,00 

 
0,00 90,00 

 

 

III. Najkorzystniejsza oferta złożona w części 3 oraz 6 przedmiotowego postępowania nie podlega 
odrzuceniu i spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia a Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

IV. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 2) ustawy, informuje, że nie wykluczono żadnego 

z wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie części 3 oraz 6. 

V. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy, informuje, że nie odrzucono żadnej z ofert 

w części 3 oraz 6 przedmiotowego postępowania.  

 

 

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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