
Ogłoszenie z dnia 04-06-2020 r. 

 

Gmina Kolbuszowa: Zakup usługi szkoleniowej obejmującej 
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego 

kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu pn. 
„Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach 

podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz 
rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród 

nauczycieli i uczniów”. 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość 
edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Kolbuszowa, Krajowy numer identyfikacyjny 69058166600000, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 
Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48172271333, e-mail 
zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl, faks +48172272939. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.kolbuszowa.pl 
Adres profilu nabywcy: www.bip.kolbuszowa.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup usługi szkoleniowej obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje 
cyfrowe nauczycieli w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach 
podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i 
informatycznych wśród nauczycieli i uczniów”. 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.1.23.2020 
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: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej obejmującej zorganizowanie 
i przeprowadzenie szkolenia w formie e-learning podnoszącego kompetencje cyfrowe nauczycieli wszystkich 
przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zakupionych do 
szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego. 
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form 
organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu  
u uczniów kompetencji kluczowych i cyfrowych z wykorzystaniem narzędzi TIK.  
Czas trwania i sposób organizacji pojedynczego szkolenia (dla 1 grupy): łączna liczba obejmuje 60 godzin 
dydaktycznych  zajęć e-learningowych, które należy zrealizować  



w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15 czerwca 2020 r. Zajęcia mogą być realizowane w dowolne dni 

tygodnia.  
Wykonawca przeprowadzi przed i na zakończenie szkolenia, test związany z tematyką szkoleń. Na zakończenie 
wsparcia zostanie przeprowadzona ocena uzyskanych efektów uczenia każdego uczestnika szkolenia. Wykonawca 
przeprowadzi porównanie nabytych kompetencji z założeniami i standardem wymagań określonym 
w Rozdziale IV ust. 1 lit. a) niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 80000000-4 
 
Dodatkowe kody CPV: 80500000-9, 80400000-8 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie na usługę społeczną 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/06/2020 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 3 990,00 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 6 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 

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:  0 

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: EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki Sp. J. 

Email wykonawcy: edu.it@onet.pl 

Adres pocztowy: ul. Hetmańska 62/3 

Kod pocztowy: 35-078 

Miejscowość: Rzeszów 

Kraj/woj.: podkarpackie 

 

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 3 990,00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 3 990,00 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11 940,00 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom 

nie 

 

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. 

 


