Ogłoszenie nr 510129108-N-2020 z dnia 16-07-2020 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: Organizacja turnusów szkoleniowo-kondycyjnych
wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 551616-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35108157000000,
ul. ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 6154860,
6154862, e-mail zzp@malopolska.policja.gov.pl, faks 012 6154887; 6154219.
Adres strony internetowej (url): http://malopolska.policja.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja turnusów szkoleniowo-kondycyjnych wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.8.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja 8 turnusów szkoleniowo-kondycyjnych, 14dniowych wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem, wg harmonogramu określonego w ust. 5, na
terenie jednego z niżej wymienionych powiatów:  puckiego;  wejherowskiego;  słupskiego.
2. W każdym pojedynczym turnusie weźmie udział 1 osoba. 3. W ramach realizacji przedmiotu
zamówienia Wykonawca zapewni: 1) zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych z własną
łazienką, 2) pełne wyżywienie przez cały okres świadczenia usługi: 3 posiłki dziennie (śniadanie,
obiad, kolacja), z zastrzeżeniem ust. 4.; 3) opiekę medyczną; 4) dostęp zabiegów
rehabilitacyjnych (masaż); 5) dostęp do sportowej infrastruktury ośrodka tj. basenu, sauny,
siłowni, sali ćwiczeń, wypożyczalni sprzętu sportowego. 4. Każdy z turnusów rozpoczyna się
kolacją w dniu przyjazdu natomiast kończy obiadem w dniu wyjazdu. 5. Harmonogram turnusów:
1) od dnia 04 lipca 2020 r. do dnia 18 lipca 2020 r.; 2) od dnia 04 lipca 2020 r. do dnia 18 lipca

2020 r.; 3) od dnia 18 lipca 2020 r. do dnia 01 sierpnia 2020 r.; 4) od dnia 25 lipca 2020 r. do dnia
08 sierpnia 2020 r.; 5) od dnia 08 sierpnia 2020 r. do dnia 22 sierpnia 2020 r.; 6) od dnia 22
sierpnia 2020 r. do dnia 05 września 2020 r. 7) od dnia 22 sierpnia 2020 r. do dnia 05 września
2020 r. 8) od dnia 12 września 2020 r. do dnia 26 września 2020 r. 6. W terminie realizacji umowy
obowiązuje stała cena usługi. 7. W cenę usługi musi być wliczony koszt opłaty uzdrowiskowej
uczestnika turnusu (opłata klimatyczna) oraz ewentualne dodatkowe opłaty (np. za parking,
ogólnodostępną TV). 8. Zamawiający, przed rozstrzygnięciem postępowania, przewiduje
możliwość wizytacji obiektu, zaoferowanego przez Wykonawcę, celem sprawdzenia zgodności
zaoferowanych standardów z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu. 9. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 55100000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Postępowanie było prowadzone przy zastosowaniu przepisów określonych w art. 138o Pzp oraz
zgodnie z zapisami rozdziału XIX niniejszego Ogłoszenia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17629.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Centrum Usług Logistycznych, Instytucja Gospodarki Budżetowej
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Słoneczna 37
Kod pocztowy: 00-789
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19040.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19040.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 71120.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

