
 
Katowice dn. 03.07.2019 

 Dotyczy sprawy nr ZSPM-55/ZP/EFS/2019  

Ogłoszenie z dnia  03.07.2019 r. 
 

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza –metoda 111  
- spawanie łukowe elektrodą topliwą  zakończony egzaminem na 
uprawnienia spawacza – dla uczniów” 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Tak 
 
Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie jest współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach projektu „Kształcenie 
nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 
(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 
dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy 
– kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – 
ZIT. 
 
 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  

 Bazie Konkurencyjności :  tak  Numer ogłoszenia: 1189296 
 BIP ZSPM.pl:  tak Numer ogłoszenia: ZSPM-55/ZP/EFS/2019 

 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania:  nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających: nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej : nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie 
 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. A. Krajowej, krajowy numer 
identyfikacyjny 69549100000, ul. ul. Armii Krajowej 84, 40671 Katowice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 
322 028 463, faks 322 014 881, email dyrekcja@zspm.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://zspm.pl 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w 
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w 
sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na 
rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 
 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu 
spawacza –metoda 111 - spawanie łukowe elektrodą topliwą  zakończony egzaminem na 
uprawnienia spawacza – dla uczniów”   
 

http://zspm.pl/


 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZSPM-55/ZP/EFS/2019 

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 „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza –metoda 
111 - spawanie łukowe elektrodą topliwą  zakończony egzaminem na uprawnienia 
spawacza – dla uczniów”  w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny)  
 
Część 1. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie podzielone jest na części: NIE 
II.5) Główny Kod CPV:  
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego 
 
 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Tryb zamówienie na usługi społeczne 
 
 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
 
 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

NAZWA: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza –metoda 111 - spawanie łukowe 
elektrodą topliwą  zakończony egzaminem na uprawnienia spawacza – dla uczniów”   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
 

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 1 lipca 2019 r. 
 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 20 717,80 zł 
 
Wartość bez VAT  20 717,80 zł 
Waluta PLN 
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
 
Liczba otrzymanych ofert 2 
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 
 
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 
 
 

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy 
państwa: PL 


