
Warszawa: Świadczenie usług hotelarskich dla Krajowej Szkoły
Administracji Publicznej

Numer ogłoszenia: 51506 - 2011; data zamieszczenia: 22.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa, woj.

mazowieckie, tel. 022 8255856, 8251281 w. 313, faks 022 8256528.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług hotelarskich dla Krajowej Szkoły

Administracji Publicznej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie w zakresie

zakwaterowania w Brukseli słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej podczas staży zagranicznych w

marcu i maju 2011 roku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

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

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,

projekt/program: Realizacja projektu EFS Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły

Administracji Publicznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr projektu

UDA-POKL.05.01.03-00-002/08-00.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
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IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

Mac-Tour M. K. Maculewicz, Brackiej 11/1, 00-501 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 39850,00

Oferta z najniższą ceną: 39850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 39850,00

Waluta: EUR.

ZAŁĄCZNIK I

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. 5 ust. 1a, art. 67 ust. 1

pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia

jest zgodne z przepisami.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej przeprowadziła w trybie przetargu nieograniczonego dwa

postępowania na zakwaterowanie w Brukseli słuchaczy podczas staży zagranicznych w marcu i maju 2011

roku. Pierwsze postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.02.2011 roku pod

numerem 24658-2011 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej

ustawą, gdyż do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. Drugie postępowanie przeprowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego zostało ogłoszone dnia 01.03.2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod

numerem 33206-2011. Jedyna oferta złożona w postępowaniu została odrzucona na podstawie postanowień

art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. W związku z

powyższym oraz zgodnie z postanowieniami art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy przedmiotowe zamówienia może być

udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, gdyż pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny

sposób zmienione. Ponadto zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1a ustawy do postępowań o udzielenie

zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 2a ustawy, Zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z

wolnej ręki w innych uzasadnionych przypadkach niż określone na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, jeżeli

zastosowanie innego trybu mogło by skutkować uniemożliwieniem terminowej realizacji zamówień. Ponieważ

drugie postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione w dniu 9 marca

2011 roku, a pierwszy wyjazd rozpoczyna się 20 marca 2011 roku, oczywiste jest że zastosowanie innego

trybu zamówienia niż wolna ręka jest niemożliwe. W trakcie staży słuchacze Zamawiającego mają
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zaplanowane wizyty i spotkania, których przeniesienie nie jest możliwe co powoduje, że terminy wyjazdów

również nie mogą być przesunięte. Jak wykazano powyżej zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na

usługi o charakterze niepriorytetowym po przeprowadzeniu i unieważnieniu dwóch przetargów

nieograniczonych jest zgodnie z postanowieniami ustawy, tj.: - art. 5 ust. 1a ustawy, - art. 67 ust. 1 pkt 4

ustawy.
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