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Warszawa: Organizacja szkolenia mającego na celu pogłębienie
znajomości systemu rządzenia w Zjednoczonym Królestwie w
szczególności w zakresie zarządzania sprawami związanymi z Unią
Europejską
Numer ogłoszenia: 167748 - 2011; data zamieszczenia: 21.06.2011
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: Organizacja szkolenia mającego na celu pogłębienie
znajomości systemu rządzenia w Zjednoczonym Królestwie w szczególności w zakresie zarządzania sprawami
związanymi z Unią Europejską.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pogłębienie znajomości systemu rządzenia w Zjednoczonym
Królestwie w szczególności w zakresie zarządzania sprawami związanymi z Unią Europejską (Konstytucja
Brytyjska i rząd parlamentarny, formułowanie polityki rządu brytyjskiego w sprawach Unii Europejskiej i jej
koordynacja itd.) dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.42.00.00-4, 80.42.10.00-1.

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: Program EFS - Zagraniczne Szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej - zgodnie z umową Nr UDA-POKL.05.01.03-000-002/08-01.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
National School of Government, 11 Belgrave Road,, London, kraj/woj. Zjednoczone Królestwo.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67968,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17704,61
Oferta z najniższą ceną: 17704,61 / Oferta z najwyższą ceną: 17704,61
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 1 lit. a 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 (KSAP) realizuje projekt pt. Zagraniczne szkolenia praktyczne dla
słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt
realizowany jest w okresie od 2008 roku do 2014 roku i stanowi element 18-sto miesięcznego programu
dydaktycznego słuchaczy KSAP. Poprzez realizację projektu słuchacze KSAP poszerzają swoją wiedzę i
praktyczne umiejętności prowadzące do zwiększenia skuteczności, efektywności i podwyższenia ich
kompetencji w pracy w administracji publicznej. Projekt pozwala zwiększyć u słuchaczy umiejętności
analityczne, językowe i stosowanie nowoczesnych narzędzi zarządzania. Zostaje również poszerzona
zdolność do współpracy zagranicznej poprzez kontakty z przedstawicielami administracji publicznej innych
państw członkowskich Unii Europejskiej. W ramach projektu słuchacze wyjeżdżają na wizyty studyjne do
Brukseli, Londynu, Paryża i Berlina oraz uczestniczą w konferencji frankofońskiej. Zgodnie z założeniami
projektu National School of Government (NSG) występuje jako instytucja realizująca wizytę studyjną w
Londynie, w skład której wchodzi 2,5 dniowe szkolenie mające na celu pogłębienie znajomości systemu
rządzenia w Zjednoczonym Królestwie w szczególności w zakresie zarządzania sprawami związanymi z Unią
Europejską . NSG jest jedyną instytucją, która jest częścią struktury rządu (Cabinet Office) Wielkiej Brytanii i
dzięki swojej wysokiej pozycji jako jedyni mogą zagwarantować najwyższej jakości szkolenia dla tego typu
wizyt studyjnych. NSG jest wieloletnim partnerem KSAP oraz wiodącą instytucją wdrażającą
najnowocześniejsze rozwiązania dot. administracji publicznej w krajach Europy Zachodniej. NSG jest w stanie
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z racji swoich kontaktów zapewnić najlepszych ekspertów z każdej dziedziny zawierającej się w tematyce
warsztatowej oraz zorganizować spotkanie w Parlamencie Wielkiej Brytanii. Kontakt z takim partnerem
podnosi prestiż Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i jej słuchaczy a wcześniejsza współpraca KSAP z
NSG potwierdza najwyższą jakość świadczonych usług. Ważnym dla niniejszego uzasadnienia jest fakt, że
NSG jest podobnie jak KSAP uczelnią rządową utworzoną w celu podnoszenia kompetencji urzędników
administracji publicznej. Reasumując, jedynie National School of Government jest w stanie przeprowadzić
przedmiotowe szkolenia podczas wizyty studyjnej w Londynie w pełni zgodnie z programem. Jak więc
wykazano zastosowanie trybów konkurencyjnych było by przy wyborze organizatora szkolenia w Londynie
bezcelowe i praktycznie uniemożliwiłoby realizację założeń przyjętych w projekcie szkoleń praktycznych dla
słuchaczy. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia w trybie z wolnej ręki zachodzą również przesłanki na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy Pzp. Zgodnie z treścią przywołanych przesłanek przedmiotowe usługi
mogą być świadczone z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze tylko przez jednego wykonawcę.
Szczegółowe uzasadnienie takiego stanu jest analogiczne jak wykazane wcześniej przy uzasadnieniu
możliwości zastosowania zamówienia z wolnej ręki na podstawie postanowień art. 5 ust. 1a ustawy Pzp.
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