
 Ogłoszenie nr 510217670-N-2020 z dnia 03-11-2020 r. 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych: 
Kompleksowa organizacja i transmisja on-line wydarzenia o 

charakterze konferencyjnym 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Europejski Fundusz Społeczny 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 

Numer ogłoszenia: 580460-N-2020 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 540171553-N-2020 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Krajowy numer identyfikacyjny 14094497100000, ul. ul. 
Jagiellońska  74, 03-301  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 542 20 00, e-mail 
m.kosior@mazowia.eu, faks 0-22 698 31 57. 
Adres strony internetowej (url): http://www.mazowia.eu 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Kompleksowa organizacja i transmisja on-line wydarzenia o charakterze konferencyjnym 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
WZP/WIPFE/U-332-33/20 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i transmisja on-line jednodniowego wydarzenia w 
formacie hybrydowym, pod nazwą 11. e-Forum Rozwoju Mazowsza (zwane dalej e-Forum, Forum, eFRM) wraz z 
opracowaniem koncepcji i organizacją konkursu aktywizującego oglądających wydarzenie on-line. Wersja on-line 
wydarzenia musi być zorganizowana na takim poziomie, aby nie odbiegać stylem, charakterem i estetyką od 
poprzednich, „stacjonarnych” edycji FRM (materiały z poprzednich edycji do wglądu na 
www.forumrozwojumazowsza.pl). Wydarzenie ma zostać zorganizowane na przestrzeni oferowanej przez 
Wykonawcę i ma obejmować m.in. aranżację i wyposażenie 2 studiów z zabudową sceniczną oraz przestrzeni 
dodatkowych. Podczas wydarzenia będą odbywać się debaty w studiach z udziałem prowadzącego wydarzenie, 
moderatorów i prelegentów przebywających na miejscu oraz z udziałem maksymalnie 3 prelegentów z danej 
debaty, z którymi będzie należało połączyć się zdalnie, a także jedno- lub dwuosobowe wystąpienia/prezentacje 

prelegentów – zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ; 2. W związku z sytuacją 
związaną z epidemią COVID-19 Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z niektórych elementów aranżacji i 
wyposażenia studiów oraz zdalne łączenie się ze wszystkimi uczestnikami poszczególnych debat oraz prelegentów 
jedno- lub dwuosobowych wystąpień/prezentacji, itp. – zgodnie ze szczegółowym opisem wskazanym w 
Załączniku nr 2 do SIWZ; 3. Informacja na temat tego, czy i z których elementów zrezygnuje Zamawiający, 
zostanie przekazana. Wykonawcy najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą wydarzenia. 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie zrealizowane elementy zamówienia; 4. Zamawiający nie 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Niemniej jednak, Wykonawca może zatrudnić 
na umowy o pracę osobę opisaną przez Zamawiającego jako Koordynator/Event manager (1 osoba), która będzie 



odpowiedzialna za wykonywanie czynności opisanych w pkt VI.2.2.4 lit. a) – Załącznika nr 2 do SIWZ – 
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni wskazane przez 

Zamawiającego osoby na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.), otrzyma dodatkowe punkty w ramach oceny oferty w kryterium 
społecznym – osoba zatrudniona na umowę o pracę (maksymalnie 1 punkt); 5. Najpóźniej na 3 dni kalendarzowe 
przed podpisaniem umowy Wykonawca, który w ofercie wskazał osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę 
przekaże Zamawianemu kopię zawartej z Pracownikiem umowy. Na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest 
przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające złożone oświadczenie. W tym celu Wykonawca zobowiązany 
jest do uzyskania od pracownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie 
danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osoby wskazanej 
w ofercie, przez cały okres realizacji zamówienia. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umowy z Pracownikiem 
świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia Pracownika świadczącego usługi na podstawie umowy o pracę; 6. Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w złożonej 
ofercie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ww. osób świadczących usługi wyszczególnione w Załączniku nr 2 do 
SIWZ; 7. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 
zamówienia, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub 
zatrudnieniem, które związane będą z warunkami udziału w postępowaniu lub/i oceną ofert w przyjętych 

kryteriach; 8. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 214.000,00 euro) 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 39294100-0 
 
Dodatkowe kody CPV: 64216000-3, 64224000-2, 64228100-1 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych(Dz.U.z 2019r., poz.1843; dalej ustawa P.z.p) Zamawiający, Mazowiecka 

Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej Zamawiający) unieważnił przedmiotowe 

zamówienie na "Kompleksową organizację i transmisję on-line wydarzenia o charakterze 

konferencyjnym"(nr sprawy WZP/WIPFE/U-332-33/20) w związku z faktem, iż "wystąpiła 

istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć" 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 
zgodne z przepisami. 
  
 


