
Ogłoszenie nr 510046594-N-2020 z dnia 13-03-2020 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników
szkolenia

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: 520676-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: 
Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.30.2020

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 zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla maksymalnie 35 osób na terenie powiatu tatrzańskiego. 2.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników do 30 osób. 3. Szkolenie odbędzie w terminie od 22 marca do 25
marca 2020 roku wg następującego harmonogramu: Data Ilość Godzina Wyżywienie Uwagi 22.03.2020r. 10 osób Zameldowanie od 16:00
Kolacja – 10 osób Pokoje jednoosobowe – 10 23.03.2020r. +25 osób (max 35 osób) Zameldowanie od 12:00 Śniadanie – 10 osób Obiad – 35
osoby Kolacja – 35 osoby Pokoje jednoosobowe – 10 Pozostałe pokoje – dwu lub trzyosobowe 24.03.2020r. max 35 osób xx Śniadanie – 35
osób Obiad – 35 osób Kolacja – 35 osób 25.03.2020r. max 35 osób Wymeldowanie do 12:00 Śniadanie – 35 osób Obiad – 35 osób 4.
Szkolenie odbędzie się wg następującego schematu: 1) 22.03.2020 r. Od 16:00 Zakwaterowanie Kolacja (dla 10 osób) 2) 23.03.2020 r. 08:00
– 10:00 śniadanie (dla 10 osób) 10:00 – rozpoczęcie szkolenia (sala wykładowa + bufet kawowy) 13:00 – 14:00 obiad 14:00 – 18:00 –
szkolenie (sala wykładowa + bufet kawowy) 19:00 – 20:00 kolacja Nocleg 3) 24.03.2020 r. 08:00 – 10:00 śniadanie 10:00 – szkolenie (sala
wykładowa + bufet kawowy) 13:00 – 14:00 obiad 14:00 – 18:00 – szkolenie (sala wykładowa + bufet kawowy) 19:00 – 20:00 kolacja Nocleg
4) 25.03.2020 r. 08:00 – 10:00 śniadanie 10:00 – szkolenie (sala wykładowa + bufet kawowy) 13:00 – 14:00 obiad 5. Zamawiający, przed
rozstrzygnięciem postępowania, przewiduje możliwość wizytacji obiektu, zaoferowanego przez Wykonawcę, celem sprawdzenia zgodności
zaoferowanych standardów z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu 6. 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

Dodatkowe kody CPV: 55300000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie zapisów Ogłoszenia o zamówieniu, stanowiących iż: „Zamawiający upoważniony jest do unieważnienia postępowania, jeżeli
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego”
unieważnia postępowanie. Szkolenie zaplanowane w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu nie odbędzie się.

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. 



 
Drukuj


