
 

 

 

PAO/X/MM/44/2019 

                                

    Warszawa, 6 czerwca 2019 

 

INFORMACJA O WYNIKU ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: Zapewnienie kompleksowej obsługi cyklu spotkań organizowanych przez NAWA .  

(sygn.: 4/usł./2019). 

 

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

informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, zwanego dalej ogłoszeniem, w terminie składania ofert 

tj. do dnia 8 maja 2019 r., do godz. 10.00, w części I zamówienia złożono osiem ofert.  

Kryterium oceny ofert w niniejszym zamówieniu są: 

1) C - Cena brutto za realizację całości zamówienia o wadze 40%; 

2) O - Ocena zaoferowanego obiektu/sali o wadze 30%; 

3) T - Skrócony termin zgłoszenia zapotrzebowania na salę o wadze 15%; 

4) D - Doświadczenie Wykonawcy o wadze 10%; 

5) A - Aspekt społeczny o wadze 5%. 

 

 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

 

Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę Nr 9 złożoną przez:  

NIMBUS GROUP Kacper Matuszyk, ul. Księcia Trojdena 5 lok. 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 92,00  punkty.



 

 

 

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz przyznana punktacja: 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Przyznane punkty  

w kryterium: Liczba 

przyznanych 

punktów  
C  

max. 40 pkt. 

O 

 max. 30 pkt. 

T 

max. 15 

pkt. 

D 

max. 10 

pkt. 

A 

max. 5 

pkt. 

2 

UpHotel Sp. z o. o. 
ul. Solna 4 

58-500 Jelenia Góra 

29,26 22,0 5,36 3 5 64,62 

3 

E-Xon s.c. 
Piotr Izdebski, Sylwia 

Kotowicz 
ul. Romana Maya 1 

61-371 Poznań 

21,58 29,00 15 10 5 80,58 

4 

Perfect Image Jolanta 
Gogolewska-

Kosińska 
ul. Foksal 16/5 

00-372 Warszawa 

21,64 10,00 5,36 0 5 42,00 

5 

PRO COMPLEX 
Grupa Dominik Skiba 

ul. Krępowieckiego 
10/5 

01-456 Warszawa 

oferta odrzucona 



 
 

 

 

 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Przyznane punkty  

w kryterium: Liczba 

przyznanych 

punktów  
C  

max. 40 pkt. 

O 

 max. 30 pkt. 

T 

max. 15 

pkt. 

D 

max. 10 

pkt. 

A 

max. 5 

pkt. 

6 

Konsorcjum: 
Windmill sp. z o.o. 

ul. Rynkowa 6A 
05-270 Marki/ 

Windmill Marcin 
Pleta 

ul. Rynkowa 6A 
05-270 Marki 

14,19 26,5 3,75 6 5 55,44 

7 

SG Events Sp. z o.o. 
ul. Stroma 16A 

01-100 Warszawa 

oferta odrzucona 

8 

Reequest Events Filip 
Walotka 

ul. Łąkowa 7b 
90-562 Łódź 

oferta odrzucona 

9 

NIMBUS GROUP 
Kacper Matuszyk 

ul. Księcia Trojdena 5 
lok. 29 

02-109 Warszawa 

40 22 15 10 5 92,00  

 



 

 

 

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: 

 

a) Oferta nr 5 - 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, zgodnie z interpretacją KIO dotyczącą art. 24 ust. 4 Pzp.  

b) Oferta nr 7 - SG Events Sp. z o.o. 

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, zgodnie z interpretacją KIO dotyczącą art. 24 ust. 4 Pzp. 

c) Oferta nr 8 - Reequest Events Filip Walotka 

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 nie dołączył do oferty wymaganych dokumentów (referencji) potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w zamówieniu. Po wezwaniu do uzupełnienia zgodnie z 

warunkami określonymi w rozdziale XVI ust. 2 ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca 

dołączył ww. dokumenty w terminie. Referencje nie zostały dostarczone w postaci  

oryginału, ani w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem co było wymogiem 

określonym w VI ust. 3 pkt 2. W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ofertę wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą, zgodnie z interpretacją KIO dotyczącą art. 24 ust. 4 Pzp. 

 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, zwanego dalej ogłoszeniem, w terminie składania ofert 

tj. do dnia 8 maja 2019 r., do godz. 10.00, w części II zamówienia złożono osiem ofert.  

Kryterium oceny ofert w niniejszym zamówieniu są: 

1) C - Cena brutto za realizację całości zamówienia o wadze 40%; 

2) O - Ocena zaoferowanego obiektu/sali o wadze 30%; 

3) T - Skrócony termin zgłoszenia zapotrzebowania na salę o wadze 15%; 

4) D - Doświadczenie Wykonawcy o wadze 10%; 

5) A - Aspekt społeczny o wadze 5%. 

 



 
 

 

 

 

 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

 

Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę Nr 10 złożoną przez:  

AGMA-SPORT Agnieszka Matuszyk 

Antoniówka 259 

26-630 Jedlnia Letnisko 

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 99,00  punktów.



 

 

 

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz przyznana punktacja: 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Przyznane punkty  

w kryterium: Liczba 

przyznanych 

punktów  
C  

max. 40 pkt. 

O 

 max. 30 pkt. 

T 

max. 15 

pkt. 

D 

max. 10 

pkt. 

A 

max. 5 

pkt. 

2 

UpHotel Sp. z o. o. 
ul. Solna 4 

58-500 Jelenia Góra 

27,72 22,0 5,36 3 5 63,08 

3 

E-Xon s.c. 
Piotr Izdebski, Sylwia 

Kotowicz 
ul. Romana Maya 1 

61-371 Poznań 

18,88 28,50 15 10 5 77,38 

4 

Perfect Image Jolanta 
Gogolewska-

Kosińska 
ul. Foksal 16/5 

00-372 Warszawa 

26,63 10,00 5,36 0 5 46,99 

5 

PRO COMPLEX 
Grupa Dominik Skiba 

ul. Krępowieckiego 
10/5 

01-456 Warszawa 

oferta odrzucona 



 
 

 

 

 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Przyznane punkty  

w kryterium: Liczba 

przyznanych 

punktów  
C  

max. 40 pkt. 

O 

 max. 30 pkt. 

T 

max. 15 

pkt. 

D 

max. 10 

pkt. 

A 

max. 5 

pkt. 

6 

Konsorcjum: 
Windmill sp. z o.o. 

ul. Rynkowa 6A 
05-270 Marki/ 

Windmill Marcin 
Pleta 

ul. Rynkowa 6A 
05-270 Marki 

15,81 26,00 3,75 6 5 56,56 

7 

SG Events Sp. z o.o. 
ul. Stroma 16A 

01-100 Warszawa 

oferta odrzucona 

8 

Reequest Events Filip 
Walotka 

ul. Łąkowa 7b 
90-562 Łódź 

oferta odrzucona 

10 

AGMA-SPORT 
Agnieszka Matuszyk 

Antoniówka 259 
26-630 Jedlnia 

Letnisko 

40 29 15 10 5 99,00  

 



 

 

 

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: 

 

a) Oferta nr 5 - PRO COMPLEX Grupa Dominik Skiba 

Uzasadnienie:  

W złożonej ofercie w części II zamówienia zaoferowana przez  Wykonawcę cena wydaje się 

rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co 

do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.  

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie rozdziału XVI ust.1 ogłoszenia wezwał 

Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia 

ceny w złożonej ofercie. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień i nie przedstawił dowodów w 

odpowiedzi na wezwanie w sprawie wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Zgodnie z zasadami 

opisanymi w Rozdziale XVI ust. 6 pkt 3, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy.  

 

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, zgodnie z interpretacją KIO dotyczącą art. 24 ust. 4 Pzp. 

 

b) Oferta nr 7 - SG Events Sp. z o.o. 

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, zgodnie z interpretacją KIO dotyczącą art. 24 ust. 4 Pzp. 

 

c) Oferta nr 8 - Reequest Events Filip Walotka 

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 nie dołączył do oferty wymaganych dokumentów (referencji) potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w zamówieniu. Po wezwaniu do uzupełnienia zgodnie z 

warunkami określonymi w rozdziale XVI ust. 2 ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca 

dołączył ww. dokumenty w terminie. Referencje nie zostały dostarczone w postaci  

oryginału, ani w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem co było wymogiem 

określonym w VI ust. 3 pkt 2. W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ofertę wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą, zgodnie z interpretacją KIO dotyczącą art. 24 ust. 4 Pzp. 



 
 

 

 

 

 
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA 

 
Na podstawie Rozdziału XX ust. 1 pkt 2 ogłoszenia o zamówieniu - przekazuję informację  

 

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w części III zamówienia. 

 

Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną złożona w 

odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu przewyższają kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia kwotę 70 000,00 zł brutto, zaś cena złożonej oferty z najniższą kwotą wynosi 

93 000,00 zł brutto. 

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, zwanego dalej ogłoszeniem, w terminie składania ofert 

tj. do dnia 8 maja 2019 r., do godz. 10.00, w części IV zamówienia złożono siedem ofert.  

Kryterium oceny ofert w niniejszym zamówieniu są: 

1) C - Cena brutto za realizację całości zamówienia o wadze 40%; 

2) O - Ocena zaoferowanego obiektu/sali o wadze 30%; 

3) T - Skrócony termin zgłoszenia zapotrzebowania na salę o wadze 15%; 

4) D - Doświadczenie Wykonawcy o wadze 10%; 

5) A - Aspekt społeczny o wadze 5%. 

 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

 

Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę Nr 3 złożoną przez:  

E-Xon s.c. 

Piotr Izdebski, Sylwia Kotowicz 

ul. Romana Maya 1 

61-371 Poznań 

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 81,78 punktów.



 

 
 

 

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz przyznana punktacja: 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Przyznane punkty  

w kryterium: Liczba 

przyznanych 

punktów  
C  

max. 40 pkt. 

O 

 max. 30 pkt. 

T 

max. 15 

pkt. 

D 

max. 10 

pkt. 

A 

max. 5 

pkt. 

2 

UpHotel Sp. z o. o. 
ul. Solna 4 

58-500 Jelenia Góra 

35,86 20,50 5,36 3 5 69,72 

3 

E-Xon s.c. 
Piotr Izdebski, Sylwia 

Kotowicz 
ul. Romana Maya 1 

61-371 Poznań 

22,78 29,00 15 10 5 81,78 

4 

Perfect Image Jolanta 
Gogolewska-

Kosińska 
ul. Foksal 16/5 

00-372 Warszawa 

26,42 10,00 5,36 0 5 46,78 

5 

PRO COMPLEX 
Grupa Dominik Skiba 

ul. Krępowieckiego 
10/5 

01-456 Warszawa 

oferta odrzucona 



 
 

 

 

 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Przyznane punkty  

w kryterium: Liczba 

przyznanych 

punktów  
C  

max. 40 pkt. 

O 

 max. 30 pkt. 

T 

max. 15 

pkt. 

D 

max. 10 

pkt. 

A 

max. 5 

pkt. 

6 

Konsorcjum: 
Windmill sp. z o.o. 

ul. Rynkowa 6A 
05-270 Marki/ 

Windmill Marcin 
Pleta 

ul. Rynkowa 6A 
05-270 Marki 

23,64 24,00 3,75 6 5 62,39 

7 

SG Events Sp. z o.o. 
ul. Stroma 16A 

01-100 Warszawa 

oferta odrzucona 

8 

Reequest Events Filip 
Walotka 

ul. Łąkowa 7b 
90-562 Łódź 

oferta odrzucona 

 



 

 
 

 

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 5 - 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, zgodnie z interpretacją KIO dotyczącą art. 24 ust. 4 Pzp.  

 

b) Oferta nr 7 - SG Events Sp. z o.o. 

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, zgodnie z interpretacją KIO dotyczącą art. 24 ust. 4 Pzp. 

 

c) Oferta nr 8 - Reequest Events Filip Walotka 

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 nie dołączył do oferty wymaganych dokumentów (referencji) potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w zamówieniu. Po wezwaniu do uzupełnienia zgodnie z 

warunkami określonymi w rozdziale XVI ust. 2 ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca 

dołączył ww. dokumenty w terminie. Referencje nie zostały dostarczone w postaci  

oryginału, ani w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem co było wymogiem 

określonym w VI ust. 3 pkt 2. W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ofertę wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą, zgodnie z interpretacją KIO dotyczącą art. 24 ust. 4 Pzp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


