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Kraków, dnia 24.11.2022 r. 

 

Adresaci: 

1. ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER Pelczar sp. j, ul. Czyżówka 14, lok 0.9, 30-526 

Kraków, 

2. Warszawski Joker Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa. 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie 

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1710, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie przygotowania  

i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w podziale 

na części 29 części. 

 

 

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM ROZSTRZYGNIĘCIU (UNIEWAŻNIENIU)  

POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI XIX  

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres 

przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć: 

 

CZĘŚĆ XIX 

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych unieważnił 

przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,  

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, gdyż Wykonawca – firma 

ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER Pelczar sp. j, ul. Czyżówka 14, lok 0.9, 30-526 Kraków 

składając ofertę najkorzystniejszą zaoferowała realizację zamówienia za 35.584,00 zł, a Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na ten cel 14.850,00 zł (zgodnie z informacją opublikowaną na stronie 

internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu w dniu składania i otwarcia ofert).  

 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

odrzucił ofertę nr 24 - Warszawski Joker Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa,  

05-500 Piaseczno, ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający w toku badania ofert na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

wezwał Wykonawcę do wyjaśnień rażąco niskiej cen w cz. XIX. W przesłanych w dniu 25.10.2022 r. 

wyjaśnieniach Wykonawcy w szczegółowej kalkulacji kosztów dla części XIX dla dwóch edycji po  

16 godzin dydaktycznych wykazał łączny koszt realizacji 2.000,00 zł. Tym samym Wykonawca nie 

przedstawił prawidłowo wyjaśnień rażąco niskiej ceny, lecz dodatkowo zaniżył koszt realizacji cz. XIX 

o 50 % w stosunku do złożonej z ofertą kalkulacji cenowej stanowiącej złącznik nr 4 do formularza 

oferty. 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
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Wykonawca złożył ofertę w cz. XIX z rażąco niską ceną 4.000,00 zł a następnie w drodze wyjaśnień 

pomniejszy koszt realizacji zamówienia do 2.000,00 zł w związku z powyższym postanowiono jak na 

wstępie – odrzucono ofertę. 

 

Zamawiający informuje, że od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie a umowa może 

zostać zawarta po upływie terminu na jego wniesienie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony 

prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy PZP. 

Z poważaniem, 
 

Joanna Piecuch 


