Warszawa: Polsko-Rosyjska Szkoła pod Żaglami
Numer ogłoszenia: 521288 - 2012; data zamieszczenia: 20.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna
14/16A, 00-041 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 295 00 30, faks 22 295 00 31.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Polsko-Rosyjska Szkoła pod
Żaglami.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są następujące
świadczenia związane z organizacją Polsko-Rosyjskiej Szkoły pod Żaglami: 1) opracowania
planu rejsu w czasie Polsko-Rosyjskiej Szkoły pod Żaglami; 2) opracowania planu i
programu obozu kwalifikacyjnego dla kandydatów na 64 uczestników Polsko-Rosyjskiej
Szkoły pod Żaglami z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej; 3) przeprowadzenie
negocjacji handlowych z armatorem dysponującym odpowiednim żaglowcem do odbycia
rejsu w czasie Polsko-Rosyjskiej Szkoły pod Żaglami; 4) zapewnienie żaglowca w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia Polsko-Rosyjskiej Szkoły pod Żaglami; 5) opracowanie
programu nauczania Polsko-Rosyjskiej Szkoły pod Żaglami, ze szczególnym uwzględnieniem
literatury polskiej i polskiego dziedzictwa narodowego (historii kultury); 6) organizacja i
przeprowadzenie obozu kwalifikacyjnego dla kandydatów na uczestników Polsko-Rosyjskiej
Szkoły pod Żaglami; 7) organizacja i przeprowadzenie rejsu 32 uczestników PolskoRosyjskiej Szkoły pod Żaglami; 8) organizacja powrotu 32 uczestników Polsko-Rosyjskiej
Szkoły pod Żaglami do kraju (w zależności od ich miejsca zamieszkania do Rzeczypospolitej
Polskiej lub Federacji Rosyjskiej)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.31.00.00-0, 80.41.30.00-2, 80.50.00.00-9,
63.51.10.00-4, 63.51.50.00-2, 63.51.60.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
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III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Fundacja Szkoła pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego, Solec 180, 05-532
Baniocha, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 450000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ




Cena wybranej oferty: 492000,00
Oferta z najniższą ceną: 492000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 492000,00
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z
wolnej ręki albo zapytania o cenę


1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5
ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.



2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w przypadku zamówień,
o których mowa w ust. 1, zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie
negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych
uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust.
1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej
jedną z następujących okoliczności: 1) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i
efektywnego dokonywania wydatków; 2) naruszeniem zasad dokonywania wydatków
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w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań; 3)
poniesieniem straty w mieniu publicznym; 4) uniemożliwieniem terminowej realizacji
zadań. Przedmiotem zamówienia publicznego są świadczenia związane z organizacją
Polsko-Rosyjskiej Szkoły pod Żaglami, składające się następujących usług:
80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 80413000-2 Usługi szkół nauki żeglowania,
80500000-9 Usługi szkoleniowe, 63511000-4 Organizacja wycieczek, 63515000-2
Usługi podróżne oraz 63516000-9 Usługi zarządzania podróżą. Są to usługi
wymienione w wykazie usług o charakterze niepriorytetowym, stanowiącym załącznik
nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie
wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12, poz.
68). Zasadnym jest udzielenie zamówienia Wykonawcy, którzy posiada już praktykę
w świadczeniu na rzecz Zamawiającego usług będących przedmiotem zamówienia
publicznego i spełnia wymagania związane z jakością i terminowością stawiane przez
Zamawiającego. Udzielenia zaś tego zamówienia publicznego w innym trybie niż
zamówienie z wolnej ręki mogłoby spowodować, że usługi będące przedmiotem
zamówienia publicznego świadczone byłyby przez Wykonawcę niespełniającego
wymagań co do jakości i terminowości. Taka sytuacja mogłaby wpływać negatywnie
na realizację zadań w zakresie organizacji Polsko-Rosyjskiej Szkoły pod Żaglami.
Zastosowanie zatem innego trybu niż zamówienie z wolnej ręki mogłoby skutkować
naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków
przez Zamawiającego oraz uniemożliwić terminową realizację zadań w zakresie
organizacji Polsko-Rosyjskiej Szkoły pod Żaglami. W związku z powyższym należy
uznać, że są spełnione przesłanki, aby przedmiotowe zamówienie publiczne zostało
udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki.
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