Szczecin dnia 12.09.2019 r.
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin

Dotyczy: zamówienia o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000
euro, o której mowa w art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na usługi społeczne pt: Szkolenia i kursy w ramach programu POWER dla
Akademii Sztuki w Szczecinie, znak sprawy: AS/BZP/05/2019/POWER

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
w 1 części zamówienia (Szkolenie księgowość/rachunkowość/podatki – szkolenie dedykowane
Nazwa szkolenia: Szkolenie pt. Podatek VAT w szkolnictwie wyższym)

Zamawiający prowadząc postępowanie o zamówieniu na usługi społeczne zawiadamia, iż za ofertę
najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu na usługi społeczne w 1 części zamówienia (Szkolenie
księgowość/rachunkowość/podatki – szkolenie dedykowane Nazwa szkolenia: Szkolenie pt. Podatek VAT
w szkolnictwie wyższym) uznana została oferta złożona przez Wykonawcę (firmę):

Zespół Ekspertów MANAGER
Pelczar Spółka Jawna
ul. Wielopole 18b
31-072 Kraków

Uzasadnienie wyboru

W przedmiotowym postępowaniu w 1 części zamówienia złożono 3 oferty (niżej wskazana tabela). Oferta
nr 3 w niniejszym postępowaniu, tj. oferta Wykonawcy Zespół Ekspertów MANAGER Pelczar Spółka Jawna,
ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków, nie podlega odrzuceniu, a podczas badania i oceny ofert, uzyskała
najwyższą ilość punktów w kryterium „Cena - 100 %” (kryterium oceny ofert wskazane i opisane w dziale
XIII Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne). Z powyższych względów, oferta Wykonawcy: Zespół
Ekspertów MANAGER Pelczar Spółka Jawna, ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków, została uznana za ofertę
najkorzystniejszą w 1 części zamówienia.

1

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska wykonawców, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także oferowane przez nich CENY, oraz punktacja uzyskana w oparciu
o kryterium oceny ofert wskazane w niniejszym postępowaniu przedstawia poniższa tabela:

Numer
oferty

Nazwa wykonawcy

1

MAIK GROUP Artur Maik
Podstrobów 6a
96-115 Nowy Kawęczyn

3

5

Zaoferowana
Cena

Zespół Ekspertów MANAGER
Pelczar Spółka Jawna
ul. Wielopole 18b
31-072 Kraków
Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej
ul. Żurawia 43
00-680 Warszawa
Centrum Szkoleniowe Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Kolumba 86
71-035 Szczecin

Liczba przyznanych ofercie
punktów
w ramach kryterium:
Cena

Ilość uzyskanych przez ofertę
punktów łącznie

4 000,00 zł
brutto

98,75 pkt.

98,75 pkt.

3 950,00 zł
brutto

100 pkt.

100 pkt.

4 220,00 zł
brutto

93,60 pkt.

93,60 pkt.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
w 2 części zamówienia (Szkolenie księgowość/rachunkowość/podatki – szkolenie dedykowane
Nazwa szkolenia: Szkolenie pt. Kompendium wiedzy dla osób zajmujących się rachunkowością
w uczelniach publicznych)
Zamawiający prowadząc postępowanie o zamówieniu na usługi społeczne zawiadamia, iż za ofertę
najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu na usługi społeczne w 2 części zamówienia (Szkolenie
księgowość/rachunkowość/podatki – szkolenie dedykowane Nazwa szkolenia: Szkolenie pt.
Kompendium wiedzy dla osób zajmujących się rachunkowością w uczelniach publicznych) uznana została
oferta złożona przez Wykonawcę (firmę):

MAIK GROUP Artur Maik
Podstrobów 6a
96-115 Nowy Kawęczyn
Uzasadnienie wyboru
W przedmiotowym postępowaniu w 2 części zamówienia złożono 2 oferty (niżej wskazana tabela). Oferta
nr 1 w niniejszym postępowaniu, tj. oferta Wykonawcy: MAIK GROUP Artur Maik, Podstrobów 6a, 96-115
Nowy Kawęczyn, nie podlega odrzuceniu, a podczas badania i oceny ofert, uzyskała najwyższą ilość
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punktów w kryterium „Cena - 100 %” (kryterium oceny ofert wskazane i opisane w dziale XIII Ogłoszenia o
zamówieniu na usługi społeczne). Z powyższych względów, oferta Wykonawcy: MAIK GROUP Artur Maik,
Podstrobów 6a, 96-115 Nowy Kawęczyn, została uznana za ofertę najkorzystniejszą w 2 części zamówienia.
Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska wykonawców, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także oferowane przez nich CENY, oraz punktacja uzyskana w oparciu
o kryterium oceny ofert wskazane w niniejszym postępowaniu przedstawia poniższa tabela:

Zaoferowana
Cena

Liczba przyznanych ofercie
punktów
w ramach kryterium:
Cena

Ilość uzyskanych przez ofertę
punktów łącznie

Numer
oferty

Nazwa wykonawcy

1

MAIK GROUP Artur Maik
Podstrobów 6a
96-115 Nowy Kawęczyn

4 000,00 zł
brutto

100 pkt.

100 pkt.

3

Zespół Ekspertów MANAGER
Pelczar Spółka Jawna
ul. Wielopole 18b
31-072 Kraków

4 950,00 zł
brutto

80,81 pkt.

80,81 pkt.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
w 3 części zamówienia (Szkolenie księgowość/rachunkowość/podatki – szkolenie dedykowane
Nazwa szkolenia: Szkolenie pt. „Księgowość projektów unijnych”)
Zamawiający prowadząc postępowanie o zamówieniu na usługi społeczne zawiadamia, iż za ofertę
najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu na usługi społeczne w 3 części zamówienia (Szkolenie
księgowość/rachunkowość/podatki – szkolenie dedykowane Nazwa szkolenia: Szkolenie pt. „Księgowość
projektów unijnych”) uznana została oferta złożona przez Wykonawcę (firmę):

MAIK GROUP Artur Maik
Podstrobów 6a
96-115 Nowy Kawęczyn
Uzasadnienie wyboru
W przedmiotowym postępowaniu w 3 części zamówienia złożono 4 oferty (niżej wskazana tabela). Oferta
nr 1 w niniejszym postępowaniu, tj. oferta Wykonawcy: MAIK GROUP Artur Maik, Podstrobów 6a, 96-115
Nowy Kawęczyn, nie podlega odrzuceniu, a podczas badania i oceny ofert, uzyskała najwyższą ilość
punktów w kryterium „Cena - 100 %” (kryterium oceny ofert wskazane i opisane w dziale XIII Ogłoszenia o
zamówieniu na usługi społeczne). Z powyższych względów, oferta Wykonawcy: MAIK GROUP Artur Maik,
Podstrobów 6a, 96-115 Nowy Kawęczyn, została uznana za ofertę najkorzystniejszą w 3 części zamówienia.

3

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska wykonawców, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także oferowane przez nich CENY, oraz punktacja uzyskana w oparciu
o kryterium oceny ofert wskazane w niniejszym postępowaniu przedstawia poniższa tabela:

Numer
oferty

Nazwa wykonawcy

1

MAIK GROUP Artur Maik
Podstrobów 6a
96-115 Nowy Kawęczyn

2

3

5

Centrum Organizacji Szkoleń i
Konferencji SEMPER
Magdalena Wolniewicz-Kesaria
ul. Libelta 1A/2
61-706 Poznań
Zespół Ekspertów MANAGER
Pelczar Spółka Jawna
ul. Wielopole 18b
31-072 Kraków
Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej
ul. Żurawia 43
00-680 Warszawa
Centrum Szkoleniowe Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Kolumba 86
71-035 Szczecin

Zaoferowana
Cena

Liczba przyznanych ofercie
punktów
w ramach kryterium:
Cena

Ilość uzyskanych przez ofertę
punktów łącznie

4 000,00 zł brutto

100 pkt.

100 pkt.

5 400,00 zł brutto

74,07 pkt.

74,07 pkt.

6 950,00 zł brutto

57,55 pkt.

57,55 pkt.

4 060,00 zł brutto

98,52 pkt.

98,52 pkt.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
9 części zamówienia (Szkolenie informatyczne – szkolenia indywidualne/dołączenie do grupy
szkoleniowej Nazwa szkolenia: CISCO CCNA - instalacja i monitorowanie infrastruktury sieciowej oraz
rozwiązywanie problemów z nią związanych)
Zamawiający prowadząc postępowanie o zamówieniu na usługi społeczne zawiadamia, iż za ofertę
najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu na usługi społeczne w 9 części zamówienia (Szkolenie
informatyczne – szkolenia indywidualne/dołączenie do grupy szkoleniowej Nazwa szkolenia: CISCO CCNA
- instalacja i monitorowanie infrastruktury sieciowej oraz rozwiązywanie problemów z nią związanych)
uznana została oferta złożona przez Wykonawcę (firmę):

FUNDACJA IT
ul. Jagiellońska 67F
70-382 Szczecin

4

Uzasadnienie wyboru
W przedmiotowym postępowaniu w 9 części zamówienia złożono 1 ofertę (niżej wskazana tabela). Oferta
nr 6 w niniejszym postępowaniu, tj. oferta Wykonawcy: FUNDACJA IT, ul. Jagiellońska 67F, 70-382
Szczecin, nie podlega odrzuceniu, a podczas badania i oceny ofert, uzyskała najwyższą ilość punktów w
kryterium „Cena - 100 %” (kryterium oceny ofert wskazane i opisane w dziale XIII Ogłoszenia o zamówieniu
na usługi społeczne). Z powyższych względów, oferta Wykonawcy: FUNDACJA IT, ul. Jagiellońska 67F, 70382 Szczecin, została uznana za ofertę najkorzystniejszą w 9 części zamówienia.
Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska wykonawców, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także oferowane przez nich CENY, oraz punktacja uzyskana w oparciu
o kryterium oceny ofert wskazane w niniejszym postępowaniu przedstawia poniższa tabela:

Numer
oferty

Nazwa wykonawcy

6

FUNDACJA IT
ul. Jagiellońska 67F
70-382 Szczecin

Zaoferowana
Cena

Liczba przyznanych ofercie
punktów
w ramach kryterium:
Cena

7 000,00 zł brutto

100 pkt.

Ilość uzyskanych przez ofertę
punktów łącznie

100 pkt.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
10 części zamówienia (Szkolenie informatyczne – szkolenia indywidualne/dołączenie do grupy
szkoleniowej Nazwa szkolenia: Vmware vSphere: Fast Track [V6])
Zamawiający prowadząc postępowanie o zamówieniu na usługi społeczne zawiadamia, iż za ofertę
najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu na usługi społeczne w 10 części zamówienia (Szkolenie
informatyczne – szkolenia indywidualne/dołączenie do grupy szkoleniowej Nazwa szkolenia: Vmware
vSphere: Fast Track [V6]) uznana została oferta złożona przez Wykonawcę (firmę):

Zespół Ekspertów MANAGER
Pelczar Spółka Jawna
ul. Wielopole 18b
31-072 Kraków
Uzasadnienie wyboru
W przedmiotowym postępowaniu w 10 części zamówienia złożono 2 oferty (niżej wskazana tabela). Oferta
nr 3 w niniejszym postępowaniu, tj. oferta Wykonawcy: Zespół Ekspertów MANAGER Pelczar Spółka
Jawna, ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków, nie podlega odrzuceniu, a podczas badania i oceny ofert,
uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium „Cena - 100 %” (kryterium oceny ofert wskazane i opisane w
dziale XIII Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne). Z powyższych względów, oferta Wykonawcy:
Zespół Ekspertów MANAGER Pelczar Spółka Jawna, ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków, została uznana za
ofertę najkorzystniejszą w 10 części zamówienia.
5

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska wykonawców, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także oferowane przez nich CENY, oraz punktacja uzyskana w oparciu
o kryterium oceny ofert wskazane w niniejszym postępowaniu przedstawia poniższa tabela:

Zaoferowana
Cena

Liczba przyznanych ofercie
punktów
w ramach kryterium:
Cena

Ilość uzyskanych przez ofertę
punktów łącznie

Numer
oferty

Nazwa wykonawcy

3

Zespół Ekspertów MANAGER
Pelczar Spółka Jawna
ul. Wielopole 18b
31-072 Kraków

13 840,00 zł brutto

100 pkt.

100 pkt.

4

FAST LANE POLAND Sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 19
01-651 Warszawa

16 900,00 zł brutto

81,89 pkt.

81,89 pkt.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
11 części zamówienia (Szkolenie informatyczne – szkolenia indywidualne/dołączenie do grupy
szkoleniowej Nazwa szkolenia: MS – 20743. Upgrading Your Skills to MCSA: Windows Server 2016)
Zamawiający prowadząc postępowanie o zamówieniu na usługi społeczne zawiadamia, iż za ofertę
najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu na usługi społeczne w 11 części zamówienia (Szkolenie
informatyczne – szkolenia indywidualne/dołączenie do grupy szkoleniowej Nazwa szkolenia: MS – 20743.
Upgrading Your Skills to MCSA: Windows Server 2016) uznana została oferta złożona przez Wykonawcę
(firmę):

Zespół Ekspertów MANAGER
Pelczar Spółka Jawna
ul. Wielopole 18b
31-072 Kraków
Uzasadnienie wyboru
W przedmiotowym postępowaniu w 11 części zamówienia złożono 1 ofertę (niżej wskazana tabela). Oferta
nr 3 w niniejszym postępowaniu, tj. oferta Wykonawcy: Zespół Ekspertów MANAGER Pelczar Spółka
Jawna, ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków, nie podlega odrzuceniu, a podczas badania i oceny ofert,
uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium „Cena - 100 %” (kryterium oceny ofert wskazane i opisane w
dziale XIII Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne). Z powyższych względów, oferta Wykonawcy:
Zespół Ekspertów MANAGER Pelczar Spółka Jawna, ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków, została uznana za
ofertę najkorzystniejszą w 11 części zamówienia.

6

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska wykonawców, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także oferowane przez nich CENY, oraz punktacja uzyskana w oparciu
o kryterium oceny ofert wskazane w niniejszym postępowaniu przedstawia poniższa tabela:

Zaoferowana
Cena

Numer
oferty

Nazwa wykonawcy

3

Zespół Ekspertów MANAGER
Pelczar Spółka Jawna
ul. Wielopole 18b
31-072 Kraków

Liczba przyznanych ofercie
punktów
w ramach kryterium:
Cena

7 800,00 zł
brutto

100 pkt.

Ilość uzyskanych przez
ofertę punktów łącznie

100 pkt.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
13 części zamówienia (Certyfikowany kurs ARCHICAD – 3 edycje)

Zamawiający prowadząc postępowanie o zamówieniu na usługi społeczne zawiadamia, iż za ofertę
najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu na usługi społeczne w 13 części zamówienia (Certyfikowany
kurs ARCHICAD – 3 edycje) uznana została oferta złożona przez Wykonawcę (firmę):

Zespół Ekspertów MANAGER
Pelczar Spółka Jawna
ul. Wielopole 18b
31-072 Kraków
Uzasadnienie wyboru

W przedmiotowym postępowaniu w 13 części zamówienia złożono 2 oferty (niżej wskazana tabela). Oferta
nr 3 w niniejszym postępowaniu, tj. oferta Wykonawcy: Zespół Ekspertów MANAGER Pelczar Spółka
Jawna, ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków, nie podlega odrzuceniu, a podczas badania i oceny ofert,
uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium „Cena - 100 %” (kryterium oceny ofert wskazane i opisane w
dziale XIII Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne). Z powyższych względów, oferta Wykonawcy:
Zespół Ekspertów MANAGER Pelczar Spółka Jawna, ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków, została uznana za
ofertę najkorzystniejszą w 13 części zamówienia.

7

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska wykonawców, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także oferowane przez nich CENY, oraz punktacja uzyskana w oparciu
o kryterium oceny ofert wskazane w niniejszym postępowaniu przedstawia poniższa tabela:

Numer
oferty

3

7

Zaoferowana
Cena

Nazwa wykonawcy

Zespół Ekspertów MANAGER
Pelczar Spółka Jawna
ul. Wielopole 18b
31-072 Kraków
MAQSIMUM Matusiewicz
Ruchlewicz Wycichowski Sp. J.
Al. Papieża Jana Pawła II 5/U1
70-415 Szczecin

Liczba przyznanych ofercie
punktów
w ramach kryterium:
Cena

Ilość uzyskanych przez ofertę
punktów łącznie

59 800,00 zł brutto

100 pkt.

100 pkt.

60 000,00 zł brutto

99,67 pkt.

99,67 pkt.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W 8 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
(Szkolenia informatyczne – szkolenia indywidualne/dołączenie do grupy szkoleniowej Nazwy trzech
szkoleń:
Red Hat do 407 automation with ansibleR
Red Hat CL 110 red hat openstack administration
Red Hat CL 211 red hat openstack administration z egzaminem ex210)

Zawiadamia się, iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Kursy,
szkolenia i warsztaty w ramach programu POWER dla Akademii Sztuki w Szczecinie, znak sprawy:
AS/BZP/02/2019/POWER w części 8 zamówienia (Szkolenia informatyczne – szkolenia
indywidualne/dołączenie do grupy szkoleniowej Nazwy trzech szkoleń:
 Red Hat do 407 automation with ansibleR
 Red Hat CL 110 red hat openstack administration
- Red Hat CL 211 red hat openstack administration z egzaminem ex210)

UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA

Zgonie z postanowieniami działu II ust. 13 pkt 2) Ogłoszenia, Zamawiający unieważnia postępowanie na
usługi społeczne pt: Szkolenia i kursy w ramach programu POWER dla Akademii Sztuki w Szczecinie, znak
sprawy: AS/BZP/05/2019/POWER, w części 8, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć
tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W 12 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
(Szkolenia z zakresu realizacji dźwięku – szkolenia indywidualne „1 na 1”/dołączenie do grupy
szkoleniowej Nazwy trzech szkoleń:
 Avid Certified User Pro Tools 101
 Avid Certified User Pro Tools 110
 Pro Tools 201 - Pro Tools Production I)

Zawiadamia się, iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Kursy,
szkolenia i warsztaty w ramach programu POWER dla Akademii Sztuki w Szczecinie, znak sprawy:
AS/BZP/02/2019/POWER w części 12 zamówienia (Szkolenia z zakresu realizacji dźwięku – szkolenia
indywidualne „1 na 1”/dołączenie do grupy szkoleniowej Nazwy trzech szkoleń:
 Avid Certified User Pro Tools 101
 Avid Certified User Pro Tools 110
 Pro Tools 201 - Pro Tools Production I)

UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA

Zgonie z postanowieniami działu II ust. 13 pkt 1) Ogłoszenia, Zamawiający unieważnia postępowanie na
usługi społeczne pt: Szkolenia i kursy w ramach programu POWER dla Akademii Sztuki w Szczecinie, znak
sprawy: AS/BZP/05/2019/POWER, w części 12, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

-na oryginale właściwy podpis-
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