
Projekt „Równe szanse – lepsze możliwości”  

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności  i jakości szkolnictwa zawodowego, 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz budżet państwa. 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.  

 

Na usługi przeprowadzenia zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych dla uczniów 

Zespołu Szkół w Poniatowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.ZAMAWIAJĄCY: 

 

Zespół Szkół  

ul. Fabryczna 16c 

24-320 Poniatowa 

tel. fax (081) 820 56 24 

www.zst.poniatowa.pl  

 

 

 

 

http://www.zst.poniatowa.pl/


 

 

 

 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego to zajęcia przygotowujące do 

egzaminów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 

zajęć dla uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej w terminie od dnia podpisania umowy do 

30.06.2014. Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

80000000- 4 usługi edukacyjne i szkoleniowe, 

80310000- 0 usługi edukacji młodzieży, 

80530000- 8 usługi szkolenia zawodowego. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu „Równe szanse – 

lepsze możliwości”, który realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2, 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz budżet państwa. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5.904,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄCena wybranej oferty: 0,00 PLNOferta z najniższą 

ceną: 5.334,00 PLN  Oferta z najwyższą ceną: 0,00 PLNWaluta: PLN. 

 

ZAŁĄCZNIK  

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 

wolnej ręki albo zapytania o cenę 

1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na 

podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych. 

 

2.Uzasadnienia wyboru trybu 
 

W odpowiedzi na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia 10.10.2012 r., żaden z podmiotów nie 

zgłosił się do zadania nr 6, (zamawiający umożliwił składanie ofert częściowych). Zadanie to 

dotyczyło przeprowadzenia zajęć przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów 

Zespołu Szkół w Poniatowej. Zamawiający w harmonogramie projektu zaplanował w każdym 

z semestrów 30 godzin lekcyjnych ww. zajęć. Zamawiający nie ma możliwości wyboru 

Wykonawcy zajęć w innym trybie niż zamówienie z wolnej ręki - stąd przesłanka 



zastosowania zawarta w art. 67 ust. 1 pkt 3 - ze względu na wyjątkowa sytuację 

niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on wcześniej 

przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować 

terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. 

 

W związku z powyższym stanem prawnym i faktycznym uzasadniony jest wybór 

Wykonawcy i zawarcie umowy w wyniku negocjacji przeprowadzonych w procedurze 

zamówienia z wolnej ręki. 

 


