
 
 

Kraków, dnia 30.04.2021 r. 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 3 i 4 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na organizację i obsługę studyjnych wyjazdów zagranicznych w ramach Projektu 
„Kreatywna Małopolska II”  finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienia małopolskiej 
gospodarki,  Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego z podziałem na 4 części 
 
Nr sprawy: 2/12/2020/PZP 
 

 

Zamawiający – Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, 

dalej: ustawa PZP), przekazuje poniżej informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 3 i 4.  

Część nr 3 – organizacja wizyty studyjnej dla 6 osób z Krakowa (Polska, GMT+2) do Szanghaju (Chiny, GMT+8) w lipcu 

2021 roku 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 10 złożona przez Wykonawcę:  

ORIENT TRAVEL Sp. z o.o. 

ul. Warszawska 36  

40-010 Katowice  

Cena brutto realizacji zamówienia w ramach części nr 3: 62 942,46 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria określone w pkt 13 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą łączną liczbę 

punktów, spośród wszystkich ofert złożonych w postępowaniu. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich ofert wraz z przyznaną punktacją w poszczególnych kryteriach oraz łączną 

liczbą punktów:  

Nr 
oferty 

Firma i adres Wykonawcy Cena brutto realizacji 
zamówienia w 
ramach  
części nr 3 

Liczba punktów 
przyznana  
w ramach kryterium  
„Cena brutto oferty w 
zakresie danej części” 

Liczba punktów 
przyznana  
w ramach kryterium 
„Jakość hotelu” 

Łączna liczba punktów 

2 Delta Tour Sp. z o.o. 
ul. Czerska 18 
00-732 Warszawa 

95 100,00 zł 62,88 5 67,88 

5 GMSYNERGY Sp. z o.o.  
sp. komandytowa 
ul. Tuszyńska 67 
95-030 Rzgów 

81 500,00 zł nie dotyczy, oferta odrzucona 

6 BERM Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka 
komandytowa 
ul. Wiśniowa 40B lok 17 
02-520 Warszawa 

168 686,95 zł nie dotyczy, oferta odrzucona 

7 Cristal Travelnet Sp. z o.o. 
ul. Wojska Polskiego 34 

86 400,00 zł 69,21 5 74,21 



 
 

19-300 Ełk 

8 Sun & More sp. z o. o. 
ul. Madalińskiego 8 lok.215, 
70 - 101 Szczecin 

72 996,00 zł 81,92 5 86,92 

9 UpHOTEL Sp. z o.o. 
ul. Solna 4 
58-500 Jelenia Góra 

68 100,00 zł 87,81 5 92,81 

10 ORIENT TRAVEL Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 36  
40-010 Katowice 

62 942,46  zł 95 0 95 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy finalizującej postępowanie będzie miało miejsce w terminie 

uzgodnionym między stronami, z zachowaniem dyspozycji art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP. 

 

Część nr 4 – organizacja wizyty studyjnej dla 8 osób w Kolonii (Niemcy) w dniach między 25 a 29 sierpnia 2021 roku:  

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę:  

Attis S.C. 

ul. Czerwonych Maków 10/37 

01-493 Warszawa.  

Cena brutto realizacji zamówienia w ramach części nr 4: 32 400,00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria określone w pkt 13 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą łączną liczbę 

punktów, spośród wszystkich ofert złożonych w postępowaniu, a cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich ofert wraz z przyznaną punktacją w poszczególnych kryteriach oraz łączną 

liczbą punktów:  

Nr 
oferty 

Firma i adres Wykonawcy Cena brutto realizacji 
zamówienia w 
ramach  
części nr 4 

Liczba punktów 
przyznana  
w ramach kryterium  
„Cena brutto oferty w 
zakresie danej części” 

Liczba punktów 
przyznana  
w ramach kryterium 
„Jakość hotelu” 

Łączna liczba punktów 

1 Centrum Tłumaczeń, 
Doradztwa i Edukacji 
„Pragmatic” spółka z o.o. 
ul. Warszawska 49 lok. 50 
25-531 Kielce 

63 390,00 zł nie dotyczy, oferta odrzucona 

2 Delta Tour Sp. z o.o. 
ul. Czerska 18 
00-732 Warszawa 

70 060,00 zł  43,93 5 48,93 

3 Bespoke Sp. z o.o. 
ul. Goplańska 6a 
02-954 Warszawa 

75 577,92 zł  40,73 5 45,73 

4 Attis S.C. 
ul. Czerwonych Maków 
10/37 
01-493 Warszawa 

32 400,00 zł 95 0 95 

5 GMSYNERGY Sp. z o.o.  
sp. komandytowa 
ul. Tuszyńska 67 
95-030 Rzgów 

58 000,00 zł  nie dotyczy, oferta odrzucona 



 
 

6 BERM Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka 
komandytowa 
ul. Wiśniowa 40B lok 17 
02-520 Warszawa 

96 002,39 zł nie dotyczy, oferta odrzucona 

7 Cristal Travelnet Sp. z o.o. 
ul. Wojska Polskiego 34 
19-300 Ełk 

59 600,00 zł 51,64 5 56,64 

8 Sun & More sp. z o. o. 
ul. Madalińskiego 8 lok.215, 
70 - 101 Szczecin 

48 992,00 zł 62,83 0 62,83 

9 UpHOTEL Sp. z o.o. 
ul. Solna 4 
58-500 Jelenia Góra 

65 680,00 zł 46,86 5 51,86 

10 ORIENT TRAVEL Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 36  
40-010 Katowice 

50 281,44 zł 61,22 0 61,22 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy finalizującej postępowanie będzie miało miejsce w terminie 

uzgodnionym między stronami, z zachowaniem dyspozycji art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP. 

Informacja o Wykonawcach wykluczonych: 

Zamawiający, działając na podstawie o art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP, wykluczył z udziału w postępowaniu Wykonawcę 

– GMSYNERGY Sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Rzgowie, przy ul. Tuszyńskiej 67. 

Ww. Wykonawca nie złożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP w trybie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy PZP. Ww. Wykonawca nie 

odpowiedział również na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia tych dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, 

a tym samym nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie wymaganego przez 

Zamawiającego, a niezbędnego do oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania oświadczenia. 

Informacja o ofertach odrzuconych: 

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP, Zamawiający odrzucił ofertę nr 5, złożoną przez Wykonawcę – 

GMSYNERGY Sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Rzgowie, przy ul. Tuszyńskiej 67. Ww. oferta została złożona przez 

Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Ponadto, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) i pkt 8) ustawy PZP w związku z art. 73 § 1 i art. 781 ustawy Kodeks 

Cywilny Zamawiający odrzucił następujące oferty: 

⎯ oferta nr 1 złożona przez Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji „Pragmatic” spółka z o.o.,  

ul. Warszawska 49 lok. 50, 25-531 Kielce oraz 

⎯ oferta nr 6 złożona przez BERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,  

ul. Wiśniowa 40B lok 17, 02-520 Warszawa. 

W przypadku Wykonawcy – Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji „Pragmatic” spółka z o.o. – oferta nie została 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku Wykonawcy – BERM Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa – zarówno oferta, jak i JEDZ nie zostały podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

Zamawiający podkreśla, że zgodnie z postanowieniami pkt 10.4 SIWZ, „ofertę oraz jednolity dokument (JEDZ) sporządza 

się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym”. Ponadto, 

zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy PZP, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie,  

o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej 

i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Natomiast zgodnie z art. 781 § 1 ustawy Kodeks Cywilny, do 



 
 

zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej  

i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z powyższego wynika, że brak kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego pod ofertami złożonymi przez ww. Wykonawców w postaci elektronicznej, stanowi bezwzględną 

podstawę do odrzucenia tych ofert z postępowania. Oferty, złożone przez ww. Wykonawców są niezgodne z ustawą PZP, 

która ściśle określa formę złożenia oferty i jednolitego dokumentu oraz wskazuje, że niezachowanie tej formy skutkuje 

nieważnością czynności prawnej i podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP.  

Ustawa PZP, w art. 89 ust. 1 pkt 8), nakazuje również odrzucić oferty, które są nieważne na podstawie odrębnych 

przepisów. Ponieważ zarówno oferta nr 1, złożona przez Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji „Pragmatic” spółka z 

o.o., jak i oferta nr 6 złożona przez BERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie zawierają 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego, należy stwierdzić, że 73 § 1 i art. 781 ustawy Kodeks Cywilny stanowią 

podstawę do uznania ww. ofert za nieważne, co z kolei przesądza o konieczności odrzucenia ich na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 8) ustawy PZP. 

Pozostałe informacje: 

W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie  

z Działem VI ustawy PZP.  

Rozdzielnik: 

1) strona internetowa Zamawiającego,  

2) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu,  

3) aa. 


