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Kraków, dnia 03.11.2022 r. 

 

Adresaci: 

1. NaviGate sp. z.o.o., ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, 

2. SNH Michał Junik, ul. Polna 17, 46-046 Bierdzany, 

3. Piotr Kasprzak, ul. Orzechowskiego 24, 20-429 Lublin, 

4. Droneland.pl Szymon Łukasik, ul. 11 Listopada 39/2, 41-500 Chorzów, 

5. Wszechnica Edukacyjna Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, 

6. AIRBORN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 

Gdynia, 

7. PCC-CERT Szwak Sp. k., ul. Sportowa 29, 55-040 Kobierzyce, 

8. FACH Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 4, 34-400 Nowy Targ, 

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

10. Kompugraf Salon Grafiki Komputerowej s.c. Krzysztof Orlof, Małgorzata Orlof,  

ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków, 

11. Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius, Waldemar Węglarz, ul. Marszałka 

Piłsudskiego 4C/12, 34-700 Rabka-Zdrój, 

12. COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków, 

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

Kraków, 

14. Towarzystwo Edukacyjno-Szkoleniowe Sp. z o.o., ul. Janasa 14, 40-855 Katowice, 

15. NOBLEPROG POLSKA Sp. z o.o., ul. Ludwika Rydygiera 2A/22, 50-249 Wrocław, 

 

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 ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU)  

POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I, II, III, IV, XIV 

PRZEDMIOTU ZAMÓIWENIA 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

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

przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć: 

 

CZĘŚĆ I 

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 30 złożoną przez AIRBORN Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z ceną 18.900,00 zł. Oferta 

Wykonawcy, przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, otrzymała w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” - 100 pkt. 
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Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostałe oferty otrzymują następującą punktację: 

1) oferta nr 14 – NaviGate sp. z.o.o., ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków z ceną 28.164,84 zł 

otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 67,10 punktów, 

 

2) oferta nr 17 – SNH Michał Junik, ul. Polna 17, 46-046 Bierdzany z ceną 35.000,00 zł 

otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 54,00 punktów, 

 

3) oferta nr 25 – Piotr Kasprzak, ul. Orzechowskiego 24, 20-429 Lublin z ceną 47.500,00 zł 

otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 39,78 punktów, 

 

4) oferta nr 26 – Droneland.pl Szymon Łukasik, ul. 11 Listopada 39/2, 41-500 Chorzów z ceną 

39.500,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” –47,84 

punktów, 

 

5) oferta nr 29 – Wszechnica Edukacyjna Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, 

z ceną 22.250,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” 

– 84,94 punktów, 

 

CZĘŚĆ II 

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 5 złożoną przez PCC-CERT Szwak Sp. k.,  

ul. Sportowa 29, 55-040 Kobierzyce z ceną 10.800,00 zł. Oferta Wykonawcy, przy spełnieniu 

warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, otrzymała 

w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” - 100 pkt. 

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostałe oferty otrzymują następującą punktację: 

1) oferta nr 18 – FACH Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 4, 34-400 Nowy Targ z ceną 18.880,00 zł 

otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 57,20 punktów. 

 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 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 jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający w toku 

badania ofert na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę 

do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. W przesłanych w dniu 25.10.2022 r. wyjaśnieniach Wykonawcy  

w szczegółowej kalkulacji kosztów dla części II nie wskazano żadnych kosztów związanych  

z przeprowadzeniem certyfikowanego egzaminu z wydaniem certyfikatów. Zamawiający wezwał więc 

26.10.2022 do wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca pozostawił wezwanie bez odpowiedzi a zatem nie 

potwierdził, iż zaoferowane szkolenie odbędzie się na zasadach certyfikowanego szkolenia, 

zakończonego egzaminem oraz wydaniem certyfikatów potwierdzającym zdanie egzaminu wydanym 

przez międzynarodową jednostkę certyfikująca w języku polskim oraz angielskim, w związku  

z powyższym postanowiono jak na wstępie – odrzucono ofertę. 

 

CZĘŚĆ III 

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 5 złożoną przez PCC-CERT Szwak Sp. k.,  

ul. Sportowa 29, 55-040 Kobierzyce z ceną 11.400,00 zł. Oferta Wykonawcy, przy spełnieniu 

warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, otrzymała 
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w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” - 100 pkt. 

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostałe oferty otrzymują następującą punktację: 

2) oferta nr 18 – FACH Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 4, 34-400 Nowy Targ z ceną 18.880,00 zł 

otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 60,38 punktów. 

 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 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 jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający w toku 

badania ofert na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę 

do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. W przesłanych w dniu 25.10.2022 r. wyjaśnieniach Wykonawcy  

w szczegółowej kalkulacji kosztów dla części III nie wskazano żadnych kosztów związanych  

z przeprowadzeniem certyfikowanego egzaminu z wydaniem certyfikatów. Zamawiający wezwał więc 

26.10.2022 do wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca pozostawił wezwanie bez odpowiedzi a zatem nie 

potwierdził, iż zaoferowane szkolenie odbędzie się na zasadach certyfikowanego szkolenia, 

zakończonego egzaminem oraz wydaniem certyfikatów potwierdzającym zdanie egzaminu wydanym 

przez międzynarodową jednostkę certyfikująca w języku polskim oraz angielskim, w związku  

z powyższym postanowiono jak na wstępie – odrzucono ofertę. 

 

CZĘŚĆ IV 

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 5 złożoną przez PCC-CERT Szwak Sp. k.,  

ul. Sportowa 29, 55-040 Kobierzyce z ceną 10.800,00 zł. Oferta Wykonawcy, przy spełnieniu 

warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, otrzymała 

w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” - 100 pkt. 

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostałe oferty otrzymują następującą punktację: 

1) oferta nr 18 – FACH Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 4, 34-400 Nowy Targ z ceną 18.880,00 zł 

otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 57,20 punktów. 

 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 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 jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający w toku 

badania ofert na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę 

do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. W przesłanych w dniu 25.10.2022 r. wyjaśnieniach Wykonawcy  

w szczegółowej kalkulacji kosztów dla części IV nie wskazano żadnych kosztów związanych  

z przeprowadzeniem certyfikowanego egzaminu z wydaniem certyfikatów. Zamawiający wezwał więc 

26.10.2022 do wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca pozostawił wezwanie bez odpowiedzi a zatem nie 

potwierdził, iż zaoferowane szkolenie odbędzie się na zasadach certyfikowanego szkolenia, 

zakończonego egzaminem oraz wydaniem certyfikatów potwierdzającym zdanie egzaminu wydanym 

przez międzynarodową jednostkę certyfikująca w języku polskim oraz angielskim, w związku  

z powyższym postanowiono jak na wstępie – odrzucono ofertę. 

 

CZĘŚĆ XIV 

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 4 złożoną przez Centrum Szkoleń Informatycznych 

Vedius, Waldemar Węglarz, ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12, 34-700 Rabka-Zdrój z ceną 
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15.040,00 zł. Oferta Wykonawcy, przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia, otrzymała w kryterium „Cena za całość przedmiotu 

zamówienia” - 100 pkt. 

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostałe oferty otrzymują następującą punktację: 

2) oferta nr 3 – Kompugraf Salon Grafiki Komputerowej s.c. Krzysztof Orlof, Małgorzata 

Orlof, ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków z ceną 15.920,00 zł otrzymała wynik 

w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 94,47 punktów, 

 

3) oferta nr 8 - COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków  

z ceną 22.400,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” 

– 67,14 punktów, 

 

4) oferta nr 9 - ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER Pelczar sp. j, ul. Czyżówka 14, lok 0.9, 

30-526 Kraków z ceną 57.408,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość 

przedmiotu zamówienia” – 26,19 punktów, 

 

5) oferta nr 28 - NOBLEPROG POLSKA Sp. z o.o., ul. Ludwika Rydygiera 2A/22, 50-249 

Wrocław z ceną 24.000,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu 

zamówienia” – 62,66 punktów 

 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

odrzucił ofertę nr 21 Towarzystwo Edukacyjno-Szkoleniowe Sp. z o.o., ul. Janasa 14, 40-855 

Katowice, ponieważ jest niezgodna z przepisami ustawy. 

 

Kwestie związane z opatrywaniem ofert podpisem elektronicznym uregulowane są w art. 63 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych. 

 

Zgodnie z opinią Prezesa UZP, w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie  

o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym: „W zakresie procedury podpisywania oferty 

odpowiednim podpisem, czyli składania właściwego podpisu pod ofertą złożoną w postaci 

elektronicznej wskazać należy, iż prawidłowym będzie złożenie oferty w ten sposób, że Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu zaszyfrowany plik zawierający ofertę (jeżeli system komunikacji zakłada 

obowiązek szyfrowania) opatrzoną właściwym podpisem lub plik oferty wraz z plikiem podpisu  

(w przypadku podpisu zewnętrznego), przy czym opatrzenie oferty podpisem nastąpiło przed 

zaszyfrowaniem oferty. Dopuszczalne jest również, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu swoją 

ofertę w tzw. „paczce” dokumentów elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentów 

elektronicznych, które najczęściej zapisane jest w formacie ZIP) wraz z właściwym podpisem 

dołączonym jako plik podpisu do paczki dokumentów elektronicznych przed jej zaszyfrowaniem,  

o czym wprost stanowi § 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452)”. 
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Oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinna zostać opatrzona 

właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą Wykonawcy  

lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę Wykonawcy. 

 

Zgodnie z Rozdziałem IX, pkt 3 SWZ, opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje 

przed czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie podpisu jedynie w innym miejscu nie jest równoznaczne 

ze złożeniem podpisu pod ofertą. Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem 

elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP z uwagi na 

niezgodność z art. 63 ustawy PZP. 

 

Oferta złożona przez Wykonawcę nie została opatrzona właściwym podpisem elektronicznym 

(kwalifikowanym lub zaufanym lub osobistym). 

 

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 


