
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk śródrocznych przedmiotowo-metodycznych

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001353

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-031

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@umcs.lublin.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umcs.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk śródrocznych przedmiotowo-metodycznych

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f4dc081-03f4-11ec-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00156733/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-08-23 11:27

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak

2.11.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt: „Nauczyciel na miarę XXI wieku”

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: WR/160-2021/DZP-p

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

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

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem negocjacji będzie ustalenie warunków przyszłej umowy w sprawie usługi pełnienia
funkcji opiekuna praktyk śródrocznych przedmiotowo-metodycznych w technikum i/lub szkole
branżowej – kierunek hispanistyka dla maksymalnie 7 studentów/tek (1 grupa), studiów II
stopnia, specjalności nauczycielskiej.

3.10.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

80300000-7 - Usługi szkolnictwa wyższego

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 2 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:
Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt
2) ustawy Pzp dalej zwaną ustawą, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia w
trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie
podstawowym nie złożono żadnej oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny
sposób zmienione.
Zamawiający w dniu 07.07.2021r wszczął postępowanie w trybie podstawowym na ww.
przedmiot zamówienia zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy, poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu o numerze 2021/BZP 00107050/01 oraz na
swojej stronie internetowej (www.pzp.umcs.pl).
Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 15.07.2021r godz. 11:00 nie złożono
żadnej oferty.
W związku z wypełnieniem ustawowej przesłanki, dla trybu zamówienia z wolnej ręki na
podstawie art. 305 pkt 2) ustawy, udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

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): Edyta Kłapot

5.1.2.) Ulica: Łuszczów Pierwszy 159B

5.1.3.) Miejscowość: Lublin

5.1.4.) Kod pocztowy: 20-258

5.1.5.) Województwo: lubelskie
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5.1.6.) Kraj: Polska
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