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Kraków, dnia 04.11.2022 r. 

 

Adresaci: 

1. Minas Sp. z o.o., ul. Józefa Chełmońskiego 102C lok. 27, 31-340 Kraków, 

2. Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis s.c., Piela Stanisław, Piela Maciej,  

ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia, 

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

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

Kraków, 

5. Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, 

6. CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa,  E. Tarnas-Szwed S.j. ul. Powstania  

Styczniowego 95E/2, 20-706 Lublin, 

7. Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości,  

ul. Jodłowa 30, 84-240 Reda 

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

9. 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 XVIII 

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 XVIII 

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 8 złożoną przez COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, 

al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków z ceną 5.600,00 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 2 – Minas Sp. z o.o.,  ul. Józefa Chełmońskiego 102C lok. 27, 31-340 Kraków  

z ceną 714.000,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” 

– 0,78 punkta, 
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2) oferta nr 9 – ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER Pelczar sp. j, ul. Czyżówka 14, lok 0.9, 

30-526 Kraków z ceną 16.744,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość 

przedmiotu zamówienia” – 33,44 punktów, 

 

3) oferta nr 18 – FACH Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 4, 34-400 Nowy Targ z ceną 8.820,00 zł 

otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 63,49 punktów, 

 

4) oferta nr 12 – CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed S.j., ul. Powstania 

Styczniowego 95E/2, 20-706 Lublin z ceną 7.350,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena 

za całość przedmiotu zamówienia” – 76,19 punktów, 

 

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

Wrocław z ceną 9.604,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu 

zamówienia” – 58,30 punktów, 

 

 

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

odrzucił ofertę nr 7 - Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis s.c., Piela Stanisław, Piela Maciej, 

ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia, ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający w toku badania ofert w dniu 26.10.2022 r. wezwał Wykonawcę do 

wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w dniu 27.10.2022 r. czynniki 

cenotwórcze skalkulowanej oferty na kwotę 1.805,00 zł. Wykonawca potwierdził tym samym, iż cena 

wskazana w ofercie 1.798,00 zł jest rażąco niska, w związku z powyższym postanowiono jak na wstępie 

– odrzucono ofertę. 

 

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

odrzucił ofertę nr 10 - Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, ponieważ zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający w toku badania ofert w dniu 

24.10.2022 r. wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Wykonawca pozostawił 

wezwanie bez odpowiedzi, w związku z powyższym postanowiono jak na wstępie – odrzucono ofertę. 

 

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

publicznych odrzucił ofertę nr 13 - Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii  

i Przedsiębiorczości, ul. Jodłowa 30, 84-240 Reda, ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. Zamawiający w toku badania ofert w dniu 25.10.2022 r. wezwał 

Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Wykonawca pozostawił wezwanie bez odpowiedzi,  

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 


