
Ogłoszenie nr 550129483-N-2020 z dnia 16-07-2020 r.

Lublin: Dostawa autoryzowanych podręczników szkoleniowych w ramach projektu

„Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA

UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu:

„Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” (POWR.03.05.00-00-Z207)

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Krajowy numer

identyfikacyjny 51406400000000, ul. Al. Racławickie  14, 20-950  Lublin, woj. lubelskie, państwo

Polska, tel. (81) 445 41 59, e-mail dzp@kul.pl, faks (81) 445 41 63.

Adres strony internetowej (url): http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
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I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa autoryzowanych

podręczników szkoleniowych w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia

Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”

Numer referencyjny  AZP-240/WR-p30/45/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu

technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa

autoryzowanych podręczników szkoleniowych w ramach projektu „Zintegrowany Program

Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jana Pawła II”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do

INPP.

II.5) Główny Kod CPV: 22110000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:
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SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1. pkt. 1 lit. a ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Podstawa prawna zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki: art. 67 ust.1. pkt. 1 lit. a

ustawy Pzp. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy mogą

być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym

charakterze – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest

wynikiem celowego zawężenia parametrów. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

w ramach realizowanego projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji

studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”

(POWR.03.05.00-00-Z207) realizuje szkolenia prowadzone przez specjalistów -

pracowników zatrudnionych na KUL na podstawie umowy o pracę, posiadających

odpowiednie wykształcenie, wiedzę, doświadczenie oraz stosowne wymagane w przypadku

tego typu szkoleń akredytacje/uprawnienia trenera/egzaminatora. W celu spełnienia

standardu kryterium dostępu, na podstawie którego uczestnik projektu jest zaliczany do

wskaźnika podniesienia kompetencji/kwalifikacji określonym w regulaminie konkursu

POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 każdorazowo szkolenie musi zakończyć się odpowiednią

walidacją/egzaminem i certyfikacją - wydaniem dokumentu certyfikatu potwierdzającego

nabyte kwalifikacje/kompetencje i osiągnięte efekty kształcenia - w tym przypadku

pracownicy zatrudnieni na KUL również posiadają stosowne uprawnienia i akredytacje do

przygotowania i przeprowadzenia egzaminu i są w stanie je zrealizować. Aby samodzielnie

realizować ww. szkolenia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II już w 2018 r. został

akademią edukacyjną VCC (umowa nr AE-001-662/PE-001-662 z 27.07.2018 r. zawartą z

Fundacją VCC), w tym celu Uczelnia przeszła cały kompleksowy proces zweryfikowania

jakości usług szkoleniowych poprzez dwuetapowy audyt certyfikujący obejmujący cztery

obszary: Obszar zarządzania organizacją, Obszar świadczenia usług edukacyjnych, Obszar

kompetencji kadry oraz Obszar infrastruktury. Integralną częścią systemu certyfikacji i
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certyfikowanych szkoleń są autoryzowane w standardzie VCC autorskie podręczniki

szkoleniowe. Fundacja VCC jest jedynym na rynku właścicielem i dystrybutorem

autoryzowanych podręczników i jedynie Fundacja VCC ma możliwość odpłatnej

sprzedaży podręczników w systemie certyfikacji VCC. Na tej podstawie licencjonowana

akademia szkoleniowa jaką jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II może

nabyć te podręczniki od tego jedynego dostawcy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Fundacja VCC,  ,  ul. Matki Teresy z Kalkuty nr 18 lok. 16,  20-538,  Lublin,  kraj/woj.

lubelskie
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