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Kraków, dnia 27.10.2022 r. 

 

Adresaci: 

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

Kraków, 

2. MAGDALENA MAZIK, ul. Krupnicza 22/18a, 31-123 Kraków, 

3. 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 ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU)  

POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI XVI, XVII, XIX  

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 XVI 

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 24 złożoną przez Warszawski Joker Sp. z o.o.,  

ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, z ceną 4.000,00 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 9 – ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER Pelczar sp. j, ul. Czyżówka 14, lok 0.9, 

30-526 Kraków, z ceną 8.512,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu 

zamówienia” – 46,99 punktów, 

 

2) oferta nr 15 – MAGDALENA MAZIK, ul. Krupnicza 22/18a, 31-123 Kraków, z ceną 

8.000,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 50,00 

punktów. 

 

CZĘŚĆ XVII 

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 24 złożoną przez Warszawski Joker Sp. z o.o.,  

ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, z ceną 10.000,00 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 9 – ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER Pelczar sp. j, ul. Czyżówka 14, lok 0.9, 

30-526 Kraków, z ceną 51.828,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość 

przedmiotu zamówienia” – 19.29 punktów. 

 

CZĘŚĆ XIX 

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 24 złożoną przez Warszawski Joker Sp. z o.o.,  

ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, z ceną 2.000,00 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 9 – ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER Pelczar sp. j, ul. Czyżówka 14, lok 0.9, 

30-526 Kraków, z ceną 35.584,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość 

przedmiotu zamówienia” – 5,62 punktów. 

 

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 


