
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Przedmiotem zam jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu BLS u osób dorosłych oraz
zastosowania AED, skierowanych do pracowników jednostek POZ.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350712318

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kapelanka 60

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-347

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cmj.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmj.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://www.cmj.org.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

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:
Przedmiotem zam jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu BLS u osób dorosłych oraz
zastosowania AED, skierowanych do pracowników jednostek POZ.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aecc3ebc-c789-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00126972/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-26 14:39
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00029438/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przeprowadz. szkoleń z zak. podst. zabiegów resuscyt.u osób dorosłych oraz z zast.
automat. defib. zewn.skierowanych do prac. jedn.POZ prow. na miejscu w siedzibach jednostek

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
„Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i
bezpieczeństwa opieki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00082949/01

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 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: POZ-271-15/21

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

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-001/21, Józefów

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 10000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-002/21, Kraków

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 3000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-003/21, Mrozy

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 3250 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-004/21 Lubaczów

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 5750 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-005/21, Warta

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 3000 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-006/21, Kraków

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00126972/01 z dnia 2021-07-26

2021-07-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi



4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 3250 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-007/21, Kraków

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 2500 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-008/21, Koszalin

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 6750 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-010/21, Gdynia

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 3750 PLN

Część 10
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4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-012/21, Grudziądz

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 5750 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-013/21, Białystok

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 500 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-014/21, Żmigród

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 7500 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-015/21, Łomża

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
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4.5.5.) Wartość części: 500 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-016/21, Kraków

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 4000 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-017/21, Mniszew

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 500 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-018/21, Lipce Reymontowskie

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 750 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-019/21, Warszawa

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 7500 PLN

Część 18

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-020/21 Warszawa

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 3000 PLN

Część 19

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-021/21, Susz

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 1000 PLN

Część 20

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-022/21, Poznań

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 750 PLN

Część 21

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-024/21, Stargard
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4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 7500 PLN

Część 22

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-025/21, Będzin

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 4250 PLN

Część 23

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-026/21, Uniejów

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 1500 PLN

Część 24

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-028/21, Katowice

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 2000 PLN

Część 25
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4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-029/21, Białystok

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 1500 PLN

Część 26

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life
Support – BLS) w jednostce POZ: POZ.POZ-0701-042/20, Izabelin

4.5.3.) Główny kod CPV: 80562000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 5500 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9450 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9450 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9450 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa
sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-023

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9450 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
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zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3780 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3780 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3780 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa
sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-023

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3780 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3780 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3780 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3780 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa
sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-023

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3780 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 4
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SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5670 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5670 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5670 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa
sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-023

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5670 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3780 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3780 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3780 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa
sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118

7.3.4) Miejscowość: Lublin
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7.3.5) Kod pocztowy: 20-023

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3780 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3780 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3780 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3780 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa
sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-023

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3780 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3780 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3780 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3780 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa
sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-023

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3780 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7560 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7560 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7560 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa
sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-023

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7560 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3780 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3780 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3780 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa
sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-023

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3780 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
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SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5670 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5670 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5670 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa
sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-023

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5670 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
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do 2021-10-07

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1860 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1890 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1860 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGRM Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642696053

7.3.4) Miejscowość: Piła

7.3.5) Kod pocztowy: 64-920

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie
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SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1860 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7560 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7560 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7560 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa
sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118
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7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-023

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7560 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1890 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1890 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1890 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca
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7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa
sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-023

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1890 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3460 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3780 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3460 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGRM Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642696053

7.3.4) Miejscowość: Piła

7.3.5) Kod pocztowy: 64-920

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 14)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3460 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 15)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1860 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1890 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1860 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 15)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGRM Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642696053

7.3.4) Miejscowość: Piła

7.3.5) Kod pocztowy: 64-920

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 15)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1860 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 16)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1860 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1890 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1860 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 16)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGRM Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642696053

7.3.4) Miejscowość: Piła

7.3.5) Kod pocztowy: 64-920

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 16)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1860 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 17

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 17)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7560 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7560 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7560 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 17)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa
sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-023

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 17)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7560 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 18
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SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 18)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3780 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3780 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3780 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 18)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa
sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-023

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 18)

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00126972/01 z dnia 2021-07-26

2021-07-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi



8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3780 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 19

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 19)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 19)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1860 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1890 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1860 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 19)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGRM Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642696053

7.3.4) Miejscowość: Piła

7.3.5) Kod pocztowy: 64-920
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 19)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1860 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 20

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 20)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 20)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1860 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1890 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1860 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 20)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGRM Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642696053

7.3.4) Miejscowość: Piła

7.3.5) Kod pocztowy: 64-920

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 20)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1860 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 21

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 21)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 21)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7560 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7560 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7560 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 21)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
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zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa
sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-023

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 21)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7560 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 22

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 22)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 22)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5670 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5670 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5670 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 22)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa
sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-023

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 22)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5670 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 23

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 23)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 23)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00126972/01 z dnia 2021-07-26

2021-07-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi



6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1860 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1890 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1860 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 23)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGRM Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642696053

7.3.4) Miejscowość: Piła

7.3.5) Kod pocztowy: 64-920

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 23)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1860 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 24

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 24)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 24)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1890 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1890 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1890 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 24)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa
sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-023

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 24)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1890 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 25

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00126972/01 z dnia 2021-07-26

2021-07-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi



SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 25)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 25)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1860 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1890 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1860 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 25)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGRM Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642696053

7.3.4) Miejscowość: Piła

7.3.5) Kod pocztowy: 64-920

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 25)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
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8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1860 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07

Część 26

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 26)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 26)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5670 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5670 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5670 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 26)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa
sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-023
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 26)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5670 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-07
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	Wykonawca
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	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9450 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3780 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3780 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3780 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.5) Kod pocztowy: 20-023
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3780 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3780 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3780 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3780 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.5) Kod pocztowy: 20-023
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3780 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5670 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5670 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5670 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.5) Kod pocztowy: 20-023
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5670 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3780 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3780 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3780 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.5) Kod pocztowy: 20-023
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3780 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3780 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3780 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3780 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.5) Kod pocztowy: 20-023
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3780 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3780 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3780 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3780 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.5) Kod pocztowy: 20-023
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3780 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7560 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7560 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7560 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.5) Kod pocztowy: 20-023
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7560 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 9

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3780 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3780 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3780 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.5) Kod pocztowy: 20-023
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3780 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 10

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5670 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5670 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5670 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.5) Kod pocztowy: 20-023
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5670 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 11

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1860 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1890 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1860 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGRM Sp. z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642696053
	7.3.4) Miejscowość: Piła
	7.3.5) Kod pocztowy: 64-920
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1860 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 12

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7560 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7560 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7560 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.5) Kod pocztowy: 20-023
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7560 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 13

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1890 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1890 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1890 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.5) Kod pocztowy: 20-023
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1890 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 14

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3460 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3780 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3460 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGRM Sp. z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642696053
	7.3.4) Miejscowość: Piła
	7.3.5) Kod pocztowy: 64-920
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 14)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3460 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 15

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 15)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1860 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1890 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1860 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 15)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGRM Sp. z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642696053
	7.3.4) Miejscowość: Piła
	7.3.5) Kod pocztowy: 64-920
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 15)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1860 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 16

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 16)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1860 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1890 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1860 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 16)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGRM Sp. z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642696053
	7.3.4) Miejscowość: Piła
	7.3.5) Kod pocztowy: 64-920
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 16)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1860 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 17

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 17)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7560 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7560 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7560 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 17)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.5) Kod pocztowy: 20-023
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 17)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7560 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 18

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 18)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3780 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3780 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3780 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 18)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.5) Kod pocztowy: 20-023
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 18)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3780 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 19

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 19)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 19)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1860 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1890 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1860 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 19)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGRM Sp. z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642696053
	7.3.4) Miejscowość: Piła
	7.3.5) Kod pocztowy: 64-920
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 19)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1860 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 20

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 20)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 20)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1860 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1890 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1860 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 20)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGRM Sp. z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642696053
	7.3.4) Miejscowość: Piła
	7.3.5) Kod pocztowy: 64-920
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 20)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1860 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 21

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 21)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 21)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7560 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7560 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7560 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 21)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.5) Kod pocztowy: 20-023
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 21)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7560 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 22

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 22)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 22)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5670 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5670 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5670 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 22)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.5) Kod pocztowy: 20-023
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 22)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5670 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 23

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 23)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 23)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1860 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1890 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1860 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 23)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGRM Sp. z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642696053
	7.3.4) Miejscowość: Piła
	7.3.5) Kod pocztowy: 64-920
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 23)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1860 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 24

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 24)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 24)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1890 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1890 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1890 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 24)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.5) Kod pocztowy: 20-023
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 24)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1890 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 25

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 25)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 25)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1860 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1890 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1860 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 25)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGRM Sp. z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642696053
	7.3.4) Miejscowość: Piła
	7.3.5) Kod pocztowy: 64-920
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 25)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1860 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 26

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 26)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 26)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5670 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5670 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5670 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 26)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123153118
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.5) Kod pocztowy: 20-023
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 26)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5670 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:



