
Fundusze 
Europejskie 
Wiedza Edukacja Rozwój  

RzeczpospoLita 
PoLska 

Politechnika 
Świętokrzyska  

Linia Europejska 
Europejski FUndUSZ SpoŁeczny 

Projekt „Politechni ka Świętokrzyska nowoczesną  uczelnią  w europejskiej przestrzeni gospodarczej" 
nr POWR.03.05.00-OO-Z202/17 

Politechnika Świętokrzyska 
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
25— 314 Kielce 

l-POWER-Z202/81- 24 /21 

Kielce dn. 01.03.2021 r. 

Dot. Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 Politechnika Świętokrzyska nowoczesną  uczelnią  
w europejskiej przestrzeni gospodarczej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój.. 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Politechnika Świętokrzyska informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie zapytania ofertowego na usługę  przygotowania i przeprowadzenia modułowego programu 
kompetencyjnego z zakresu zarządzania transferem technologii — moduł  1: szkolenie Agile Project 
Management Foundation akredytowane przez APMG International; moduł  II: szkolenie Agile Facilitation 
akredytowane przez APMG International; moduł  III: szkolenia z zakresu Scrum Master Certified w ramach 

Projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną  uczelnią  w europejskiej przestrzeni gospodarczej" nr 
POWR.03.05.00.00-Z202/17 w siedzibie Wykonawcy, opublikowanego w dniu 01.02.2021 r., na stronie 
internetowej Zamawiającego  http:/Ibip.tu. kielce.p!/dzp/zapytania-ofertowe/,  zostało unieważnione. 

UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA 

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Oferta nr I — Konsorcjum firm: Inprogress Szkolenia 
Sp. z o.o. oraz Inprogress Sp. z o.o. została odrzucona zgodnie z pkt XII ust. 4 zapytania ofertowego — Jej treść  
jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający nie przewidział  składania ofert częściowych natomiast 
Wykonawca złożył  oferty na dwa z pośród trzech modułów stanowiących całość  przedmiotu zamówienia. 
Oferta nr 2 — Altkom Akademia S.A. została odrzucona zgodnie z pkt XII ust. 1 lit. c zapytania ofertowego — 
Zamawiający odrzuca ofertę  Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty referencji oraz innego 
dokumentu potwierdzającego posiadane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń  akredytowanych przez APMG 
przez osobę  przeprowadzającą  szkolenie lub z załączonego dokumentu wynikało będzie, że osoba 
przeprowadzająca szkolenie posiada mniejsze doświadczenie niż  wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca 
nie dołączył  do oferty żadnego dokumentu. 

W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, iż  nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu. 

KIEROWNIK 
je kt u 

nr POWR.O".C15.., -QOj-ZZ 2/I7  

dr Ma orzata Widłak 


	Page 1

