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WYKONAWCY 

/wg rozdzielnika/ 

 

 

 

Zamawiający, C.M.T. Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 275, informuje, 

iż w postępowaniu, którego przedmiotem jest:  

 

zorganizowanie wycieczek jednodniowych i dwudniowych dla osób niepełnosprawnych  
na terenie województwa śląskiego lub małopolskiego z podziałem na dwie części 

 

 

Zamawiający, w zakresie czę ci A oraz B postępowania dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, 

złożonej przez:  

 

W zakresie czę ci A postępowania - Organizacja wycieczek jednodniowych: 

Piotr Wiśniewski Centrum Szkoleń i Projektów  

ul. Wolności 30D, 43-600 Jaworzno 
 
 
Uzasadnienie wyboru  
 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania, a wybrana oferta spełnia 
wszystkie warunki i wymagania okre lone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. 

Wybrana oferta była jedyną ofertą spo ród ofert nieodrzuconych w przedmiotowym postępowaniu  

w zakresie czę ci A, a jej cena brutto nie przekracza kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego  

na realizację przedmiotowego zamówienia. 

 

 

W zakresie czę ci B postępowania – Organizacja wycieczki dwudniowej: 

Piotr Wiśniewski Centrum Szkoleń i Projektów  

ul. Wolności 30D, 43-600 Jaworzno 
 

 

Uzasadnienie wyboru  
 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania, a wybrana oferta spełnia 
wszystkie warunki i wymagania okre lone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. 

Wybrana oferta uzyskała największą ilo ć punktów spo ród ofert złożonych w przedmiotowym 

postępowaniu w zakresie czę ci B, a jej cena brutto nie przekracza kwoty przeznaczonej przez 

Zamawiającego na realizację przedmiotowego zamówienia. 
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Informacja o wykonawcach wykluczonych oraz ofertach odrzuconych: 

 

Zamawiający odrzucił ofertę w zakresie czę ci A złożoną przez: 
 

Magdalena Siśkiewicz New Challenge 

ul. Rydłówka 5/107, 30-363 Kraków 

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający, zgodnie z tre cią zaproszenia do składania ofert wymagał, aby Wykonawca wskazał  
w formularzu ofertowym cenę brutto za realizację zamówienia, a także cenę w przeliczeniu na jednego 

uczestnika. W tym celu Wykonawca zobowiązany był podzielić kwotę za realizację zamówienia przez 
ilo ć uczestników, tj. 100, co też Zamawiający wskazał jednoznacznie w tre ci wzoru formularza 
oferty, załączonego do zaproszenia do składania ofert. Wykonawca w formularzu oferty podał,  
że zamówienie zrealizuje za kwotę brutto w wysoko ci 28.084,00 zł, co w przeliczeniu na jednego 
uczestnika daje kwotę 140,42 zł. W tre ci oferty jest zatem błąd w obliczeniu ceny, ponieważ cena 
28.084,00 zł w przeliczeniu na jednego uczestnika (100 osób) to 280,84 zł, a nie jak podał wykonawca 
140,42 zł. Zamawiający nie ma wiedzy, czy Wykonawca błędnie pomnożył cenę za jednego 
uczestnika, czy też odwrotnie – cena za cało ć realizacji zamówienia jest prawidłowa, tylko przyjął 
błędnie ilo ć uczestników lub błędnie podzielił ww. kwotę. Informacja na temat ceny w przeliczeniu  
na jednego uczestnika jest istotna, ponieważ Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w oparciu  
o iloczyn rzeczywistej ilo ci uczestników wycieczek oraz ceny za jednego uczestnika.  

Zamawiający nie ma wiedzy, którą cenę należy przyjąć za prawidłową, zatem tre ć oferty nie 
odpowiada tre ci zaproszenia do składania ofert, ponieważ zawiera ona dwie różne ceny. Zamawiający 
biorąc powyższe pod uwagę, zobowiązany był odrzucić przedmiotową ofertę w zakresie czę ci A.  
 

 

Sławomir Wojtak  
Biuro Usługowo-Turystyczne Rzeszowskie Centrum Szkoleniowe „ATLANTIC” 

Pl. Wolności 12, 35-073 Rzeszów 

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający, zgodnie z tre cią pkt 5 ppkt 3) Zaproszenia do składania ofert wymagał, aby 
Wykonawca złożył o wiadczenie o braku powiązań kapitałowych. Ocena spełniania przedmiotowego 

warunku dokonywana jest metodą spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych  

do oferty dokumentów, w tym ww. o wiadczenia. Wykonawca załączył do oferty o wiadczenie złożone 
na wzorze przygotowanym przez Zamawiającego. Zamawiający, uwzględnił we wzorze o wiadczenia 
zapis o tre ci: „Pomiędzy mną z Zamawiającym występują/nie występują powiązania kapitałowe bądź 
powiązania osobowe (…)”. Powyższe nakazuje, aby Wykonawca uwzględnił w o wiadczeniu wła ciwą 
tre ć. Wykonawca złożył dokument dokładnie o tre ci opracowanej przez Zamawiającego.  
Z o wiadczenia nie wynika, czy powiązania kapitałowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 2) Zaproszenia 
do składania ofert występują czy też nie. Należy zatem uznać, że dokument nie został złożony 
skutecznie. Ponieważ Zamawiający dokonuje oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  
na podstawie dokumentów, a dokument nie został złożony we wła ciwy sposób, należy uznać  
iż Wykonawca nie wykazał, że nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania. Zgodnie  
z tre cią pkt 11 ppkt 11) Zaproszenia do składania ofert, w przypadku złożenia oferty, której tre ć nie 
odpowiada tre ci ogłoszenia (w szczególno ci zaoferowany przedmiot jest sprzeczny z opisem 
przedmiotu zamówienia), a także nie zawierającej wszystkich wymaganych dokumentów, Zamawiający 
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zastrzega sobie prawo odrzucenia tej oferty bez dalszego jej rozpatrywania, co też Zamawiający 
uczynił w niniejszym przypadku.  

 

 

Streszczenie oceny i porównania ofert: 

 

W zakresie czę ci A: 
 

 

 

W zakresie czę ci B: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 
oferty 

Nazwa i Adres Wykonawcy 

Streszczenie oceny 
i porównania złożonych ofert 

RAZEM 

Cena 70% 
Program 
wycieczki 

30% 

1 
Piotr Wi niewski  
Centrum Szkoleń i Projektów  
ul. Wolno ci 30D, 43-600 Jaworzno 

70 pkt 30 pkt 100 pkt 

2 
Magdalena Si kiewicz New Challenge 
ul. Rydłówka 5/107, 30-363 Kraków  

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

3 

Sławomir Wojtak Biuro Usługowo-
Turystyczne Rzeszowskie Centrum 
Szkoleniowe „ATLANTIC” 
Pl. Wolno ci 12, 35-073 Rzeszów  

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Nr 
oferty 

Nazwa i Adres Wykonawcy 

Streszczenie oceny 
i porównania złożonych ofert 

RAZEM 

Cena 70% 
Program 
wycieczki 

30% 

1 
Piotr Wi niewski  
Centrum Szkoleń i Projektów  
ul. Wolno ci 30D, 43-600 Jaworzno 

70 pkt 30 pkt 100 pkt 

2 
Magdalena Si kiewicz New Challenge 
ul. Rydłówka 5/107, 30-363 Kraków 

62,41 pkt 25 pkt 87,41 pkt 

3 

Sławomir Wojtak Biuro Usługowo-
Turystyczne Rzeszowskie Centrum 
Szkoleniowe „ATLANTIC” 
Pl. Wolno ci 12, 35-073 Rzeszów 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

4 
Michał Tylek Topo Travel 
ul. Gen, Tadeusza Ko ciuszki 65/2,  
30-114 Kraków  

53,96 pkt 15 pkt 68,96 pkt 
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Rozdzielnik: 
 

1. Piotr Wi niewski Centrum Szkoleń i Projektów  

e-mail: sekretariat@centrumszkoleniprojektow.pl 

2. Magdalena Si kiewicz New Challenge 

e-mail: office@newchallenge.pl 

3. Sławomir Wojtak Biuro Usługowo-Turystyczne Rzeszowskie Centrum Szkoleniowe „ATLANTIC” 

e-mail: info@atlantictravel.pl 

4. Michał Tylek Topo Travel 

e-mail: info@topotravel.com.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


