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Kraków, dnia 03.11.2022 r. 

 

Adresaci: 

1. Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1A/53, 05-500 Piaseczno, 

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

Kraków, 

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

4. Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości,  

ul. Jodłowa 30, 84-240 Reda, 

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

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

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

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

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

9. FHU PROGRES Janusz i Agnieszka Wilkowieccy s.c., ul. Konewka 29, 97-215 Inowłódz, 

10. SOFTRONIC sp. z o. o., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań, 

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

95E/2, 20-706 Lublin. 

 

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 XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII 

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 XXII 

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 6 złożoną przez Strefa Rozwoju Danuta 

Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1A/53, 05-500 Piaseczno z ceną 9.800,00 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 9 – ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER Pelczar sp. j, ul. Czyżówka 14, lok 0.9, 

30-526 Kraków z ceną 13.824,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość 

przedmiotu zamówienia” – 70,89 punktów, 
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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. 

 

CZĘŚĆ XXIII 

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 6 złożoną przez Strefa Rozwoju Danuta 

Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1A/53, 05-500 Piaseczno z ceną 2.880,00 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 6.446,00 zł 

otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 44,67 punktów, 

 

2) oferta nr 4 – Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius, Waldemar Węglarz,  

ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12, 34-700 Rabka-Zdrój z ceną 3.410,00 zł otrzymała wynik 

w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 84,45 punktów, 

 

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

z ceną 3.400,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 

84,70 punktów, 

 

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

30-526 Kraków z ceną 14.388,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość 

przedmiotu zamówienia” – 20,01 punktów. 

 

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 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 – 
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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)”. 

  

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). 

 

 

CZĘŚĆ XXIV 

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 

4.290,00 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 12 – CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed S.j., ul. Powstania 

Styczniowego 95E/2, 20-706 Lublin z ceną 8.850,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena 

za całość przedmiotu zamówienia” – 48,47 punktów, 
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2) oferta nr 6 – Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1A/53, 05-500 Piaseczno 

z ceną 4.760,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 

90,12 punktów, 

 

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

z ceną 4.800,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 

89,37 punktów, 

 

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

30-526 Kraków z ceną 17.864,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość 

przedmiotu zamówienia” – 24,01 punktów, 

 

5) oferta nr 10 – Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa z ceną  

5.550,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 77,29 

punktów, 

 

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

7.590,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 56,52 

punktów, 

 

7) oferta nr 19 – SOFTRONIC sp. z o. o., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań z ceną  

4.576,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 93,75 

punktów. 

 

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

odrzucił ofertę nr 1 FHU PROGRES Janusz i Agnieszka Wilkowieccy s.c., ul. Konewka 29, 97-215 

Inowłódz, 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 
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publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452)”. 

  

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 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, 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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części, nr sprawy 80.272.363.2022.   
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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). 

 

CZĘŚĆ XXV 

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 4 złożoną przez SOFTRONIC Sp. z o. o.,  

ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań z ceną 4.576,00 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 6 – Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1A/53, 05-500 Piaseczno 

z ceną 4.980,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 

91,88 punktów, 

 

2) oferta nr 4 – Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius, Waldemar Węglarz,  

ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12, 34-700 Rabka-Zdrój z ceną 7.425,00 zł otrzymała wynik 

w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 61,62 punktów, 

 

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

ceną 4.800,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 

95,33 punktów, 

 

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

30-526 Kraków z ceną 17.864,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość 

przedmiotu zamówienia” – 25,61 punktów, 

 

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

Styczniowego 95E/2, 20-706 Lublin z ceną 8.850,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena 

za całość przedmiotu zamówienia” – 51,70 punktów, 

 

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

7.590,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 60,28 

punktów. 

 

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

odrzucił ofertę nr 1 FHU PROGRES Janusz i Agnieszka Wilkowieccy s.c., ul. Konewka 29, 97-215 

Inowłódz, ponieważ jest niezgodna z przepisami ustawy. 



Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania  

i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w podziale na części 29 

części, nr sprawy 80.272.363.2022.   
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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)”. 

  

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, 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 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. 



Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania  

i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w podziale na części 29 

części, nr sprawy 80.272.363.2022.   
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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)”. 

  

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). 

 

CZĘŚĆ XXVI 

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 6 złożoną przez Strefa Rozwoju Danuta 

Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1A/53, 05-500 Piaseczno z ceną 4.100,00 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 8 – COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków  

z ceną 4.600,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 

89,13 punktów, 

 

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

30-526 Kraków z ceną 43.340,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu 

zamówienia” – 9,4 punktów, 

 



Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania  

i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w podziale na części 29 

części, nr sprawy 80.272.363.2022.   
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3) oferta nr 18 – FACH Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 4, 34-400 Nowy Targ z ceną  

6.446,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 63,60 

punktów. 

 

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 

 

CZĘŚĆ XXVII 

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 

2.145,00 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 6 – Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1A/53, 05-500 Piaseczno 

z ceną 6.300,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 

34,04 punktów, 

 

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

ceną 6.800,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 

31,54 punktów, 

 

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

30-526 Kraków z ceną 11.814,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość 

przedmiotu zamówienia” – 18,15 punktów, 

 

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

9.669,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 22,18 

punktów, 

 

5) oferta nr 19 – SOFTRONIC sp. z o. o., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań z ceną  

5.973,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 35,91 

punktów, 

 

6) oferta nr 10 – Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa z ceną  

7.400,00 zł otrzymała wynik w kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” – 28,98 

punktów. 

 

 

 



Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania  

i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w podziale na części 29 

części, nr sprawy 80.272.363.2022.   
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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 


