
 

PAO/X/MM/83/2019 

                                

  Warszawa, 26 listopada  2019 r.  

 

INFORMACJA O WYNIKU ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy zapewnienie kompleksowej obsługi spotkań organizowanych przez NAWA (sygn.: 

20/usł./2019) dla  

część I zamówienia - Organizacja jednodniowego spotkania o charakterze konferencji 

inaugurującej programy NAWA 

 

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

informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę Nr 6 złożoną przez:  

NIMBUS Group Kacper Matuszyk  

ul. Księcia Trojdena 5/29, 

02-109 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 87,43 punktów 

 

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz przyznana punktacja: 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Przyznane punkty  

w kryterium: Liczba 

przyznanych 

punktów  

C  

max. 60 

pkt. 

K 

max. 36 

pkt. 

A 

max. 4 

pkt. 

1 

E-xon s.c. Sylwia 
Kotowicz Piotr 

Izdebski 
ul. Romana Maya 1, 

61-371 Poznań 

oferta odrzucona 

2 

Uphotel Sp. z o.o. 
ul. Solna 4, 

58-500 Jelenia Góra 

60,00 21,00 4,00 85,00 

3 

Reequest Events 
Filip Walotka 
ul. Łąkowa 7b, 
90-562 Łódź 

oferta odrzucona 

4 

PRO COMPLEX 
Grupa Dominik Skiba 

ul. Krępowieckiego 
10/5, 

01-456 Warszawa 

25,09 36,00 4,00 65,09 



 

 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Przyznane punkty  

w kryterium: Liczba 

przyznanych 

punktów  

C  

max. 60 

pkt. 

K 

max. 36 

pkt. 

A 

max. 4 

pkt. 

5 

Karolina Rebzda 
Entertainment, 

ul. Fabryczna 26, 
97-200 Tomaszów 

Mazowiecki 

oferta odrzucona 

6 

NIMBUS Group 
Kacper Matuszyk 

ul. Księcia Trojdena 
5/29, 

02-109 Warszawa 

54,43 29,00 4,00 87,43 

7 

AGMA-SPORT 
Agnieszka Matuszyk, 
ul. Antoniówka 259,  

26-630 Jedlnia 
Letnisko 

53,51 29,00 4,00 86,51 

 

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: 

 

a) Oferta nr 1 –  E-xon s.c. Sylwia Kotowicz Piotr Izdebski 

Uzasadnienie: 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 

ofert, nie przekazał Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej. Po wezwaniu do uzupełnienia zgodnie z warunkami określonymi w 

rozdziale XVI ust. 2 ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca nie dostarczył  ww. dokumentu w 

nieprzekraczalnym  terminie do dn. 25.11.2019 do godz. 12.00. 

 

 

b) Oferta nr 3 – Reequest Events Filip Walotka 

Uzasadnienie:  
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wymagał, aby Wykonawca wykazał, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał (tj. świadczył, zrealizował, zakończył), a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje (tj. świadczy, realizuje) co najmniej trzy 

usługi, z których każda polegała na: 

 organizacji wydarzeń o charakterze konferencji, warsztatów, szkoleń, spotkań biznesowych  

 najmie sali wraz z wyposażeniem oraz przestrzeni cateringowej/foyer  

 zapewnieniu kompleksowej  obsługi technicznej,  

 usłudze cateringowej 



 

 

 uczestnictwie co najmniej 50 osób, 

W celu wykazania spełnienia ww. warunku wykonawca do oferty musiał załączyć „Wykaz usług 

wykonanych”, w którym opisywał swoje doświadczenie wraz z dowodami potwierdzającymi czy te 

usługi zostały wykonane należycie. Opisane powyżej dowody składane są w oryginale lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

Wykonawca dołączył do oferty wymagany wykaz usług wraz z dowodami (referencjami), jednak 

część informacji zawartych w wykazie usług nie odpowiadała złożonym referencjom. Po wezwaniu 

do uzupełnienia zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale XVI ust. 2 ogłoszenia o zamówieniu 

Wykonawca we wskazanym terminie złożył wymagany dokument. W poprawionym wykazie usług 

informacje dotyczące nazwy zamówienia, daty wykonania usług, odbiorców tych usług odpowiadają 

informacjom zawartym w złożonych wcześniej referencjach. Jednakże  Wykonawca nie wskazał czy 

usługi  z pozycji 1-3 wykazu usług: miały charakter konferencji, warsztatów, szkoleń, spotkań 

biznesowych;  składały się z najmu sali wraz z wyposażeniem oraz przestrzeni cateringowej/foyer; 

obejmowały  zapewnienie kompleksowej  obsługi technicznej  oraz usługę cateringową.  

W związku z powyższym Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku  udziału w postepowaniu w 

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej i  został wykluczony z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

 

c) Oferta nr 5 – Karolina Rebzda Entertainment 

Uzasadnienie: 

W ofercie Wykonawcy nie został wskazany w sposób jednoznaczny całkowity koszt realizacji 

przedmiotu zamówienia.  Wykonawca w pkt. 2 formularza ofertowego zaoferował realizację 

przedmiotu zamówienia za kwotę całkowitą brutto równą 19 699,68 zł. Jednocześnie w ww. 

punkcie formularza, w tabeli widnieje cena całkowita brutto, będąca wynikiem zsumowania 

kosztów kolejnych zadań do realizacji w przedmiocie zamówienia, równa 16 605,00 zł. Dodatkowo 

do złożonej oferty Wykonawca dołączył szczegółowy kosztorys, wraz z cenami jednostkowymi, na 

łączną kwotę realizacji przedmiotu zamówienia o wartości brutto 19 699,68 zł. 

 

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający w rozdziałach XI i XII określił sposób obliczania ceny 

oferty oraz sposób przygotowania ofert. Wykonawca zaoferował dwie różne ceny na realizację 

przedmiotu zamówienia, co w konsekwencji prowadzi do niemożliwości jednoznacznego ustalenia 

przez Zamawiającego wartości całkowitej realizacji zamówienia, gdyż nie wiadomo, którą z 

podstaw wyceny wynikających z oferty należałoby zastosować.  

W rozdziale XV ogłoszenia o zamówieniu  Zamawiający  wskazał cenę oferty jako  jedno z kryteriów 

oceny ofert o udziale 60% w całkowitej punktacji. Ocenie i porównaniu podlega cena 

jednoznacznie wskazana w ofercie. „O porównywalności ofert bowiem można mówić dopiero 

wówczas, gdy określone w ofertach ceny, mające być przedmiotem porównania, zostały obliczone 

z zachowaniem tych samych reguł (wyrok z dnia 23 września 2014 r., KIO 1852/14; KIO 

1853/14)”. 

Podanie dwóch różnych cen świadczy o wewnętrznej sprzeczności oferty, co Zamawiający 

kwalifikuje, jako złożenie oferty, której treść nie odpowiada treści ogłoszenia. Wobec powyższego, 

Wykonawca nie dostosował się do wymogów Zamawiającego zawartych w treści ogłoszenia o 

zamówieniu w odniesieniu do sposobu obliczania ceny oferty oraz sposobu przygotowania ofert, 

co w oparciu o orzecznictwo Sygn.  KIO 726/16 kwalifikuje do odrzucenia oferty. 



 

 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z wytycznymi w rozdziale XVI, ust. 6, pkt 

1 ogłoszenia o zamówieniu traktuje ofertę Wykonawcy jako podlegająca odrzuceniu na podstawie 

niezgodności z treścią ogłoszenia.  

Stosownie do treści w rozdziale XVI, ust 5 ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający poprawia w 

ofercie następujące kategorie omyłek: 1) oczywiste omyłki pisarskie; 2) oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 3) inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie miał możliwości poprawy ani wyjaśniania  cen 

podanych w ofercie Wykonawcy, nie mógł bowiem potraktować niejednoznaczności zaoferowanej 

ceny jako oczywistych omyłek pisarsko-rachunkowych bądź innych nieistotnych omyłek.  „(…) 

wyjaśnienia treści złożonej oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, a ograniczać się 

mogą jedynie do wskazania sposobu rozumienia treści jakie zawiera złożona oferta Wyrok KIO z 

dnia 25 czerwca 2012 r. (Sygn. KIO 1222/12) – cyt.”. 

Błąd w obliczeniu ceny oferty, którego nie można poprawić w oparciu o katalog omyłek 

ustanowiony przez ustawodawstwo i orzecznictwo to błąd, którego poprawienie z obiektywnych 

względów jest niedopuszczalne z uwagi na to, że taka korekta ingerowałaby w sposób 

nieuprawniony w treść oświadczenia woli Wykonawcy (wyrok z dnia 30 lipca 2010 r., sygn. 

KIO/UZP 1528/10 KIO). 

Zgodnie z powyższym oraz  odwołując się do warunków zawartych W rozdziale XVI, us.t 6, pkt  4 

ogłoszenia odnośnie odrzucenia ofert, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy ponieważ sposób 

obliczania ceny oferty jest obarczony błędem, którego poprawa jest nieoczywista i skutkowałaby 

istotną zmianą w treści oferty. 

 


