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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90380-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2020/S 038-090380

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
Kaczyńskiego
Adres pocztowy: ul. Wawelska 56
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-922
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Baran
E-mail: ewa.baran@ksap.gov.pl 
Tel.:  +48 226080177
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ksap.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu: Synergia – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń
urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.
Numer referencyjny: OWAP.BA.260.20.2019

II.1.2) Główny kod CPV
80000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:ewa.baran@ksap.gov.pl
www.ksap.gov.pl
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Przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w formie sesji szkoleniowych dla przedstawicieli
uczestników niniejszego projektu w Polsce i krajach partnerskich.
3. Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:
1) przygotowanie programu edukacyjno-kooperacyjnego z udziałem partnerów ponadnarodowych,
2) rekrutacja uczestników projektu,
3) testowanie programu edukacyjno-kooperacyjnego z udziałem kadry zarządzającej wysokiego szczebla
administracji publicznej – pilotaż grupy pierwszej: 30 osób z Polski + 30 osób z krajów partnerskich,
4) analiza wypracowanych efektów grupy testującej ww. program,
5) realizacja zmodernizowanego programu edukacyjno-kooperacyjnego (3 grupy x 60 osób),
6) wdrożenie nowych rozwiązań i najlepszych praktyk,
7) monitoring merytoryczny działań związanych z testowaniem i wdrożeniem programu edukacyjno-
kooperacyjnego oraz wypracowanych zaleceń realizacji projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 8 186 880.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, Bułgaria, Łotwa, Węgry

II.2.4) Opis zamówienia:
Przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w formie sesji szkoleniowych dla przedstawicieli
uczestników niniejszego projektu w Polsce i krajach partnerskich. Główne zadania, które zostaną zrealizowane
w ramach projektu:
1) przygotowanie programu edukacyjno-kooperacyjnego z udziałem partnerów ponadnarodowych,
2)rekrutacja uczestników projektu,
3) testowanie programu edukacyjno-kooperacyjnego z udziałem kadry zarządzającej wysokiego szczebla
administracji publicznej – pilotaż grupy pierwszej: 30 osób z Polski + 30 osób z krajów partnerskich,
4) analiza wypracowanych efektów grupy testującej ww. program,
5) realizacja zmodernizowanego programu edukacyjno-kooperacyjnego (3 grupy x 60 osób),
6) wdrożenie nowych rozwiązań i najlepszych praktyk,
7) monitoring merytoryczny działań związanych z testowaniem i wdrożeniem programu edukacyjno-
kooperacyjnego oraz wypracowanych zaleceń realizacji projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
7. Przedmiot zamówienia
1) Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych:
a. przez co najmniej 1 eksperta/trenera dla jednego zagadnienia wymienionego w tabeli w punkcie 7.3.,
b. dla 4 grup (w czterech edycjach programu w projekcie) do 60 osób każda grupa,
c. trwającego łącznie 416 godzin dydaktycznych (4 edycje po 104 godziny dydaktyczne - 1 godzina dydaktyczna
to 45 minut zegarowych), w terminach podanych w tabeli poniżej:
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Edycja I
Zjazd w Warszawie
Zjazd u Partnera
I Zjazd u Partnera II Zjazd u Partnera III Zjazd
W Warszawie
11-15.05.2020 03-04.06.2020
01-02.07.2020
09-10.09.2020
26-27.10.2020
5 dni x 8 godzin 2 dni x 8 godzin 2 dni x 8 godzin 2 dni x 8 godzin 2 dni x 8 godzin
Łącznie
Dla jednej edycji 104 godziny dydaktyczne
Numer edycji
Edycja II
Edycja III
Edycja IV
Harmonogram marzec – lipiec 2021 wrzesień 2021 – luty 2022 marzec – lipiec 2022
Liczba godzin dydaktycznych 104 104 104
2) Szczegółowy harmonogram edycji II–IV zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej do 30.11.2020 r.
(Edycja II), 30.4.2021 (Edycja III) oraz 30.11.2021 (Edycja IV). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany
harmonogramu sesji o czym Wykonawca zostanie powiadomiony z 30-dniowym wyprzedzeniem. Program sesji
szkoleniowej dla każdej edycji musi obejmować następujące zagadnienia: Zarządzanie projektami w sektorze
publicznym (spójna metodologia projektowa), Zarządzanie strategiczne w administracji publicznej, Zarządzanie
procesami, Zarządzanie zmianą, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie zespołami ludzkimi (przywództwo,
motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem itp.), Zarządzanie komunikacją i skuteczne negocjacje,
Wykorzystanie IT w sektorze publicznym, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie przez cele. Przedstawione
powyżej zagadnienia są obszarami kierunkowymi i mogą zostać doprecyzowane lub zmodyfikowane w trakcie
realizacji projektu, z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez partnerów i uczestników projektu. Na każde z
powyższych zagadnień należy przeznaczyć co najmniej 8 godzin dydaktycznych.
4) Wymagana forma realizacji merytorycznej szkolenia musi uwzględniać specyfikę pracy w administracji
publicznej:
a. krótkie omówienie teorii (maks. do 20 % czasu),
b. ćwiczenia praktyczne (gry szkoleniowe, case study, warsztatowe zajęcia praktyczne, itp.),
c. propozycje narzędzi/dobrych praktyk w zakresie objętym danym zagadnieniem merytorycznym do
wykorzystania przez przedstawicieli uczestników w miejscu pracy.
5) Sposób realizacji zamówienia przez Wykonawcę:
Część merytoryczna
a. opracowanie we współpracy z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu realizacji programu
szkoleniowego w dwóch wersjach językowych (polska i angielska) dla każdej edycji (program szkoleniowy jest
taki sam dla wszystkich edycji, zmianie może ulec kolejność omawianych zagadnień, zagadnienia oraz dobór
materiałów szkoleniowych mogą zostać zmodyfikowane lub doprecyzowane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi
przez uczestników projektu),
b. opracowanie szczegółowych założeń i scenariusz

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje wykładowców / Waga: 55
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie organizacyjne / Waga: 15
Cena - Waga: 30

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:
Projekt SYNERGIA - Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy
Środkowej i Wschodniej POWR.04.03.00-00-0001/19-00

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: 2020/S 001-000854

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
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
17/02/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Executive Education Center Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Senatorska 13/15
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-075

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:854-2020:TEXT:PL:HTML
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Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 186 880.00 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: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/02/2020

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