Ogłoszenie nr 2021/BZP 00315332/01 z dnia 2021-12-14

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi
Usługa organizacji i obsługi działań oraz ewaluacji efektów kształcenia w ramach pilotażowego
Programu edukacyjnego pn. Mazowsze dla Oświaty

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Mazowieckie
1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015528910
1.5.) Adres zamawiającego:
1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 26
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 03-719
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: ada.pisarska@mazovia.pl
1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazovia.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Nazwa zamówienia:

Usługa organizacji i obsługi działań oraz ewaluacji efektów kształcenia w ramach pilotażowego
Programu edukacyjnego pn. Mazowsze dla Oświaty
2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4637a588-5d0e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00315332/01
2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
2.5.) Data ogłoszenia: 2021-12-14 23:02
2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie
2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
3.2.) Numer referencyjny: ES.ZP.U.272.92.2021.AP
3.3.) Rodzaj zamówienia

Usługi
3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
3.5.) Wartość zamówienia: 235772,00 PLN
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zakupu jest usługa organizacji i obsługi działań oraz ewaluacji efektów
kształcenia w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego pn. Mazowsze dla Oświaty .2.
Celem Programu jest podniesienie kompetencji zarządczych dyrektorów mazowieckich szkół z
wykorzystaniem elementów zarządzania hybrydowego, a także podniesienie kompetencji
nauczycieli w zakresie nauczania zdalnego i komunikacji zdalnej na potrzeby zajęć zgodnych z
podstawą programową, w szczególności wykorzystujących metodę eksperymentu oraz
innowacyjne metody pracy projektowej, takie jak metoda STEAM, konsolidująca naukę (S),
technologię (T), inżynierię (E), sztukę (A) i matematykę (M). Podniesienie kompetencji ww. osób
nastąpi poprzez ukończenie studiów podyplomowych na uczelni wyższej.3. W ramach Programu
ze środków własnych Województwa Mazowieckiego planowane jest wsparcie następujących
działań:
a. sfinansowanie udziału dyrektorów szkół wojewódzkich oraz nauczycieli zatrudnionych w
szkołach wojewódzkich w studiach podyplomowych poprzez pokrycie kosztów czesnego i innych
opłat należnych uczelni wyższej (opłaty rekrutacyjne, wpisowe itp.), przy czym rekrutacja tych
kategorii uczestników studiów podyplomowych zostanie przeprowadzona przez dyrektorów
szkół wojewódzkich, będących beneficjentami Programu
b. udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego, będących beneficjentami Programu,
pomocy finansowej w formie dotacji celowych, których przeznaczeniem będzie pokrycie kosztów
udziału dyrektorów i nauczycieli ze szkół powiatowych, tj. czesnego i innych opłat należnych
uczelni wyższej (opłaty rekrutacyjne, wpisowe itp.), przy czym rekrutacja tych uczestników
studiów podyplomowych zostanie przeprowadzona przez daną jednostkę samorządu
terytorialnego zgodnie z przyjętą przez tę jednostkę procedurą wewnętrzną,
c. zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury technicznej dla 2 pracowni wzorcowych do
nauczania zdalnego/metodą eksperymentu, wyposażonych sprzęt teleinformatyczny z
oprogramowaniem oraz wyposażonych w 3 laboratoria przedmiotowe z odczynnikami
(laboratorium biologiczne, fizyczne, chemiczne), przy czym pracownie będą usytuowane w
szkołach wojewódzkich.
3.10.) Główny kod CPV: 79411000-8 - Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:

Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Zamawiający udzieli zamówienia z wolnej ręki (in-house)
Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. na usługę organizacji i obsługi działań oraz ewaluacji efektów
kształcenia w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego pn. Mazowsze dla Oświaty.
Niniejsze zamówienie spełnia przesłanki zamówienia z wolnej ręki w myśl art.214 ust. 1 pkt 11
ustawy. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest organizacją skupiającą i koordynującą inicjatywy,
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projekty oraz konkursy służące wzrostowi aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców
Mazowsza będąca jednocześnie w 100% własnością Województwa Mazowieckiego.
Zamawiający współpracuje z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach projektów
„Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego” oraz „Mazowiecki program przygotowania
szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy
pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
5.1.2.) Ulica: Świętojerska 9
5.1.3.) Miejscowość: Warszawa
5.1.4.) Kod pocztowy: 00-236
5.1.5.) Województwo: mazowieckie
5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE
Skrót p.z.p/ustawa użyty w ogłoszeniu oznacza ustawę z 11.09.2019 r. Prawo zamówień
publicznych.
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