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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2037-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi szkolenia zawodowego
2020/S 002-002037

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Jackowskiego 18
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 60-509
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rządkowska-Jurga
E-mail: zp@powiat.poznan.pl 
Tel.:  +48 618410686
Faks:  +48 618418823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiat.poznan.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Realizacja szkoleń dla nauczycieli matematyki i informatyki ze szkół, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Poznański, z podziałem na 3 części
Numer referencyjny: ZP.272.00072.2019, ZP.ZD-00982/19

II.1.2) Główny kod CPV
80530000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zp@powiat.poznan.pl
www.bip.powiat.poznan.pl
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1. Realizacja szkoleń dla nauczycieli matematyki i informatyki ze szkół, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Poznański, z podziałem na 3 następujące części:
1) Część nr 1 – przygotowanie nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w
Puszczykowie do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra.
2) Część nr 2 – przygotowanie nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w
Puszczykowie do prowadzenia zajęć dodatkowych z robotyki.
3) Część nr 3 – przygotowanie nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu do prowadzenia zajęć
dodatkowych z robotyki.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: „Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych
w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 8 999.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przygotowanie nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie do
prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Realizacja szkoleń dla nauczycieli matematyki i informatyki ze szkół, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Poznański, Część nr 1 – przygotowanie nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika w Puszczykowie do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu
GeoGebra.
2. Zamawiający wymaga, by osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadały uprawnienia tj.:Część
nr 1 – certyfikaty trenerów potwierdzające uprawnienia do prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem
programu GeoGebra, i/ lub są lub były członkami w Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki albo innej
organizacji zrzeszającej matematyków zajmujących się zastosowaniem oprogramowania interaktywnego w
nauczaniu matematyki. W przypadku członków honorowych takiego Stowarzyszenia, Zamawiający wymaga
przedstawienia kopi legitymacji członkowskiej, natomiast członek zwyczajny winien przedłożyć kopię podpisanej
deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
3. Zgodnie z zapisami § 1 ust. 10 projektów umów, Zamawiający wymaga aby wybrany w poszczególnej części
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przedłożył dokumenty o których mowa w pkt 2
powyżej.
4. W przypadku zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w trakcie jego realizacji, nowe osoby
muszą posiadać uprawnienia minimalne jak wskazane w pkt 2 powyżej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dyspozycyjność Wykonawcy w zakresie udzielenia odpowiedzi na zapytania
uczestników / Waga: 20 %
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Kryterium jakości - Nazwa: Odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.08.01.04-30-0004/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przygotowanie nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie do
prowadzenia zajęć dodatkowych z robotyki
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Realizacja szkoleń dla nauczycieli matematyki i informatyki ze szkół, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Poznański, Część nr 2 – przygotowanie nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika w Puszczykowie do prowadzenia zajęć dodatkowych z robotyki
2. Zamawiający wymaga, by osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadały uprawnienia tj.: Część nr 2
– certyfikaty trenerów potwierdzające uprawnienia do prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem zestawu Lego
Mindstorms Education EV3.
3. Zgodnie z zapisami § 1 ust. 10 projektów umów, Zamawiający wymaga aby wybrany w poszczególnej części
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przedłożył dokumenty o których mowa w pkt 2
powyżej.
4. W przypadku zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w trakcie jego realizacji, nowe osoby
muszą posiadać uprawnienia minimalne jak wskazane w pkt 2 powyżej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Dyspozycyjność Wykonawcy w zakresie udzielenia odpowiedzi na zapytania
uczestników / Waga: 20 %.
Kryterium kosztu - Nazwa: Odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę / Waga: 20 %.
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %.

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.08.01.04-30-0004/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Przygotowanie nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu do prowadzenia zajęć dodatkowych z robotyki
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Realizacja szkoleń dla nauczycieli matematyki i informatyki ze szkół, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Poznański, Część nr 3 – przygotowanie nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu do prowadzenia
zajęć dodatkowych z robotyki.
2. Zamawiający wymaga, by osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadały uprawnienia tj.: Część nr 3
– certyfikaty trenerów potwierdzające uprawnienia do prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem zestawu Lego
Mindstorms Education EV3.
3. Zgodnie z zapisami § 1 ust. 10 projektów umów, Zamawiający wymaga aby wybrany w poszczególnej części
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przedłożył dokumenty o których mowa w pkt 2
powyżej.
4. W przypadku zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w trakcie jego realizacji, nowe osoby
muszą posiadać uprawnienia minimalne jak wskazane w pkt 2 powyżej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Dyspozycyjność Wykonawcy w zakresie udzielenia odpowiedzi na zapytania
uczestników / Waga: 20 %.
Kryterium kosztu - Nazwa: Odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę / Waga: 20 %.
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %.

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.08.01.04-30-0004/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 224-550419

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550419-2019:TEXT:PL:HTML
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IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Przygotowanie nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie do
prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Przygotowanie nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie do
prowadzenia zajęć dodatkowych z robotyki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
06/12/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: APHR Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Marywilska 67/76
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 03-042
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 719.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3
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Nazwa:
Przygotowanie nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu do prowadzenia zajęć dodatkowych z robotyki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
06/12/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: APHR Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Marywilska 67/76
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 03-042
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 859.50 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują niżej wskazane środki ochrony
prawnej:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S2
03/01/2020
2037-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 7 / 7

03/01/2020 S2
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 7

1) odwołanie – przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest obowiązany;
2) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób elektroniczny, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały
przesłane w formie pisemnej;
3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym;
4) 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;
5) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
6) odwołanie wobec innych czynności niż określone w pkt 2) i 3) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
7) na orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi;
8) szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte są w art. 179 – 198g ustawy
oraz właściwych dyrektyw odwoławczych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

