
 

PAO/X/MS/134/2019 

                                

  Warszawa, 29 października 2019 r.  

 

INFORMACJA O WYNIKU ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: zamówienia na organizację dwudniowej konferencji z okazji dwulecia NAWA (sygn.: 

19/usł./2019)  

 

Na podstawie rozdziału XVII ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, Zamawiający przekazuje 

informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

Zamawiający  za najkorzystniejszą uznała ofertę Nr 4, złożoną przez: 

KDK Sp. z o.o. 

ul. Mokotowska 14 

00-561 Warszawa 

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca spełnia warunki udziału w zamówieniu. Oferta jest zgodna 

z warunkami określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów oceny ofert zawartych w ogłoszeniu.  

Ofercie przyznano 97,02  punktów 

 

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz przyznana punktacja: 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Przyznane punkty  

w kryterium: Liczba 

przyznanych 

punktów  
C  

max. 50 pkt. 

P 

max. 15 

pkt. 

K 

max. 30 pkt. 

A 

max. 

5 pkt. 

1 

E-Xon s.c. 
Piotr Izdebski, Sylwia 

Kotowicz 
ul. Romana Maya 1 

61-371 Poznań 

47,39 15,00 16,00 5,00 83,39 

3 

Berm Sp. z o.o.,  
 sp. komandytowa 

ul. Wiśniowa 40B lokal 
17 

02-520 Warszawa 

41,81 15,00 18,00 5,00 79,81 

4 
KDK Sp. z o.o. 

ul. Mokotowska 14 
00-561 Warszawa 

47,02 15,00 30,00 5,00 97,02 



 

 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Przyznane punkty  

w kryterium: Liczba 

przyznanych 

punktów  
C  

max. 50 pkt. 

P 

max. 15 

pkt. 

K 

max. 30 pkt. 

A 

max. 

5 pkt. 

5 

Konsorcjum firm: 
MWM PR Marta 
Winiarek-Miętus 

ul. Pożarskiego 28/7 
04-703 

Warszawa/Joker PRO 
Robert Orlicz 

ul. Matuszewska 20 
03-876 Warszawa  

41,75 15,00 24,00 5,00 85,75 

6 

Music Machines – 
organizacja i obsługa 

imprez Maciej Molęda 
ul. Rembielińska 

20/193 
03-352 Warszawa 

50,00 15,00 23,00 5,00 93,00 

 

III. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykluczeni/odrzuceni 

zostali następujący Wykonawcy: 

 

Oferta nr 2 - PRO COMPLEX Grupa Dominik Skiba 

Uzasadnienie:  

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wymagał, aby Wykonawcy posiadali niezbędną 

wiedzę i doświadczenie, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale VI pkt 3 ogłoszenia. W 

celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 

oferty wykaz usług wykonanych (zgodnie ze wzorem załącznika nr 5) wraz z dowodami 

określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (jeżeli 

Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości 

uzyskania poświadczenia).  

Opisane powyżej dowodu składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem. 

Wykonawca dołączył do oferty wymagane dowody (referencje) potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w zamówieniu w postaci  kopi nie potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem. Po wezwaniu do uzupełnienia zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 

XVI ust. 2 ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów we 

wskazanym terminie. W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ofertę wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. 


