
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Podstawy systemu operacyjnego Junos

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Przełączanie w systemie Junos-ELS

Ogłoszenie nr 510081627-N-2020 z dnia 13-05-2020 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: Usługi szkoleniowe z zakresu teleinformatyki w
ramach projektu Nowoczesna Policjia dla Małopolski

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Nowoczesna Policja dla Małopolski. Nr:RPMP.02.01.01-12-0657/17 Projekt współfinansowany w ramach EFRR z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska,Działanie 2.1 E-administracja i otwarte
zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 511829-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540033959-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe: 
540031751-N-2020

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: 
Usługi szkoleniowe z zakresu teleinformatyki w ramach projektu Nowoczesna Policjia dla Małopolski

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.5.2020

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 świadczenie usług szkoleniowych z zakresu teleinformatyki, z podziałem na zadania: Zadanie nr Nazwa
szkolenia 1 Podstawy systemu operacyjnego Junos 2 Przełączanie w systemie Junos-ELS 3 Ruting dla średniozaawansowanych 4 Junos w
urządzeniach zabezpieczeń 5 Veritas NetBackup 8.1: Administration 6 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [v6.7] VMware vSphere:
Troubleshooting Workshop [V6.7] VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.7] VMware vSphere: Fast Track [V6.7] 7 MS-10135 Configuring,
Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 MS-20742 Identity with Windows Server 2016 Supporting and
Troubleshooting Windows 10 Bezpieczeństwo systemów w domenie Active Directory Windows Server 2016 w połączeniu z Windows 10 8
LFS311 Linux for System Engineers 2. Szczegółowy opis dot. ilości osób, dni szkoleniowych oraz minimalnego programu zawarty jest w
załączniku nr 2 do Ogłoszenia. 3. Wykonawca zaproponuje terminy szkoleń po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed zawarciem umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgadniania terminów szkoleń z Wykonawcą. Ostatni dzień szkolenia musi przypadać najpóźniej na
dzień 20.10.2020 roku. 4. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe szkolenia będą w całości finansowane ze środków publicznych. 5.
Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś
Priorytetowa: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i Otwarte Zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna Administracja, tytuł
projektu: Nowoczesna Policja dla Małopolski. 6. Zmawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną przyznane.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 80500000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

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

nie
III.3) Informacje dodatkowe: 

1. Przedmiotowe usługi zaliczają się do tzw. usług społecznych, zgodnie z art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, dalej Pzp

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Do zadania nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na względzie, na podstawie zapisów ogłoszenia o zamówieniu oraz art. 93 ust. 1 pkt 1
stanowiących, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
postępowanie w zakresie tego zadania unieważniono.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Do zadania nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na względzie, na podstawie zapisów ogłoszenia o zamówieniu oraz art. 93 ust. 1 pkt 1
stanowiących, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
postępowanie w zakresie tego zadania unieważniono.



CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Ruting dla średniozaawansowanych

CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: Junos w urządzeniach zabezpieczeń

CZĘŚĆ NR: 5   NAZWA: Veritas NetBackup 8.1: Administration

CZĘŚĆ NR: 6   NAZWA: VMware vSphere: Install, Configure, Manage [v6.7]; VMware vSphere:
Troubleshooting Workshop [V6.7]; VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.7];
VMware vSphere: Fast Track [V6.7]

CZĘŚĆ NR: 7   NAZWA: MS-10135 Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange
Server 2010 Service Pack 2; MS-20742 Identity with Windows Server 2016; Supporting
and Troubleshooting Windows 10; Bezpieczeństwo systemów w domenie Active
Directory Windows Server 2016 w połączeniu z Windows 10;

CZĘŚĆ NR: 8   NAZWA: LFS311 Linux for System Engineers

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Do zadania nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na względzie, na podstawie zapisów ogłoszenia o zamówieniu oraz art. 93 ust. 1 pkt 1
stanowiących, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
postępowanie w zakresie tego zadania unieważniono.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Do zadania nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na względzie, na podstawie zapisów ogłoszenia o zamówieniu oraz art. 93 ust. 1 pkt 1
stanowiących, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
postępowanie w zakresie tego zadania unieważniono.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Cena najkorzystniejszej oferty przekraczała środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia. Zadanie unieważniono na podstawie zapisów
ogłoszenia o zamówieniu oraz art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP stanowiących, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/05/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 43000.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
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:  4

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Fast Lane Poland sp. z o. o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Gwiaździsta 19 
Kod pocztowy: 01-651 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
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 43000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49760.00 
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:

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Cena najkorzystniejszej oferty przekraczała środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia. Zadanie unieważniono na podstawie zapisów
ogłoszenia o zamówieniu oraz art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP stanowiących, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Do zadania nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na względzie, na podstawie zapisów ogłoszenia o zamówieniu oraz art. 93 ust. 1 pkt 1
stanowiących, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
postępowanie w zakresie tego zadania unieważniono.

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


