
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Przeprowadzenie szkolenia pn: „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto st. Warszawa - Urząd Pracy m. st. Warszawy

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Pracy m. st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016210417

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grochowska 171 B

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-111

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 877 75 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@up.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: warszawa.praca.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://warszawa.praca.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przeprowadzenie szkolenia pn: „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c25ca47-9856-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038340/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22 12:26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004036/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (ok. 286h w tym 80h praktyk) z egzaminem
wewnętrznym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (IV)” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), „Aktywizacja osób w wieku 30 lat
i więcej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (IV)” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029682/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 390261,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn: „Opiekun w żłobku lub klubie
dziecięcym”, które obejmuje:1) zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wraz z praktykami
zawodowymi,2) zorganizowanie i przeprowadzenia badań sanitarno-epidemiologicznych oraz
badań lekarskich, 3) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wskazanych
uczestników szkolenia.Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia,
zwanym OPZ, stanowiącym -Załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiot zamówienia będzie realizowany
zgodnie z postanowieniami wzoru umowy – stanowiącej Załącznik nr 7 do SWZ.Zamówienie
finansowane jest w ramach dwóch projektów oraz z Funduszu Pracy. Z wykonawcą, którego
oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zostaną podpisane trzy odrębne umowy:1)
Umowa w ramach środków Funduszu Pracy dla max. 48 osób skierowanych na badania
sanitarno-epidemiologiczne oraz badania lekarskie i max. 45 osób skierowanych na szkolenie.2)
Umowa w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st.
Warszawa (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dla max. 28 osób
skierowanych na badania sanitarno-epidemiologiczne oraz badania lekarskie i max. 25 osób
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skierowanych na szkolenie. 3) Umowa w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i
więcej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (IV)” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego (RPO) dla max. 33 osób skierowanych na badania sanitarno-
epidemiologiczne oraz badania lekarskie i max. 30 osób skierowanych na szkolenie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85121000-3 - Usługi medyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 255 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej Pzp, Zamawiający unieważnia postepowanie w
sytuacji gdy wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.Zamawiający informuje, że do upływu
terminu składania ofert tj: do dnia 19.04.2021 r. do godz: 12:00 w niniejszym postepowaniu
wpłynęła jedna oferta. Wykonawca złożył ofertę w ww. postępowaniu za pośrednictwem
ePUAPu w terminie określonym przez Zamawiającego. W trakcie trwania czynności badania
złożonej oferty okazało się, że złożona oferta nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych
w Rozdziale XI ust. 1 Specyfikacji warunków Zamówienia – Opis sposobu przygotowania oferty
tj: „Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych:
.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym oraz zaszyfrowana”. Oferta została złożona w postaci skanu
dokumentu podpisanego odręcznie co oznacza, że oferta nie została podpisana i nie została
sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Tak sporządzony dokument nie
spełnia również wymagań określonych w art. 63 ust. 2 Pzp, który wymaga aby w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie,
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Zamawiający, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 Pzp, odrzuca ofertę
wykonawcy z uwagi na fakt, że oferta nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego w Rozdziale XI ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
1
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