Kraków, dnia 13.10.2022 roku

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy zapytania ofertowego na:
Przygotowanie i organizację wizyty studyjnej dla kadry kierowniczej JST (ok. 30 osób) w województwie podkarpackim,
realizowanej w ramach projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”.
Działając w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Zamawiający po
przeprowadzeniu postępowania w ramach ww. zapytania ofertowego informuje, co następuje:
W terminie przeznaczonym na składanie ofert wpłynęły do Zamawiającego następujące oferty:
Oferta nr 1:
UpHOTEL Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra
Cena oferty: 40.807,34 zł brutto
Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oferta złożona
przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji.
Wykonawca został wezwany do wyjaśnień na temat liczby uczestników wyjazdów wykazanych w poz. 1 wykazu usług.
Przesłane wyjaśnienia są prawidłowe.
Oferta nr 2:
ATTIS s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K. Lewandowska, Ul. Czerwonych Maków 10/37, 01-493 Warszawa
Cena oferty: 31 380,00 brutto (procedura VAT-Marża)
Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oferta złożona
przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji.
Wykonawca został wezwany do wyjaśnień odnośnie tego, że usługi wskazane w wykazie usług obejmowały transport
autokarem zakwaterowanie i wyżywienie. Ponadto o informację na temat liczby uczestników wyjazdów wykazanych
w poz. 1 i 2 wykazu usług. Przesłane wyjaśnienia są prawidłowe.
Oferta nr 3:
Sun&More Sp. Z o.o., ul. Madalińskiego 8 lok. 215, 70-101 Szczecin
Cena oferty: 32 400,00 zł brutto
Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oferta złożona
przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji.
Wykonawca został wezwany do wyjaśnień odnośnie tego, że usługi wskazane w wykazie usług w poz. 2 obejmowały
transport autokarem zakwaterowanie i wyżywienie. Wykonawca nie złożył wyjaśnień, w związku z tym został on
wykluczony z postępowania, a jego oferta została odrzucona.
Oferta nr 4:
Magdalena Siśkiewicz New Challenge, Ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków
Cena oferty: 30 870,00 zł brutto
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Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oferta złożona
przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji.
Wykonawca został wezwany do wyjaśnień odnośnie liczby uczestników wyjazdów wykazanych w wykazie usług.
Wykonawca nie złożył wyjaśnień, w związku z tym został on wykluczony z postępowania, a jego oferta została
odrzucona.
Oferta nr 5:
TADYSZAK Łukasz Tadyszak, Ul. Tymiankowa 5, 60-185 Skórzewo
Cena oferty: 27 900,00 brutto
Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oferta złożona
przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji.
Wykonawca został wezwany do wyjaśnień na temat liczby uczestników wyjazdów wykazanych w wykazie usług.
Przesłane wyjaśnienia są prawidłowe.

ROZSTRZYGNIĘCIE:
Zamawiający w ramach niniejszego postępowania wybrał ofertę numer 5, złożoną przez:
TADYSZAK Łukasz Tadyszak, Ul. Tymiankowa 5, 60-185 Skórzewo
Cena oferty: 27 900,00 brutto

KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena wizyty studyjnej - 100%
Oferta numer

Liczba punktów w kryterium cena

1

68,37

2

88,91

3

---

4

---

5

100

UZASADNIENIE:
Wybrana oferta jest poprawna pod względem formalno–prawnym i zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i jakości,
zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert, określonym w pkt X zapytania ofertowego. Wykonawca spełnił warunki
udziału w postępowaniu. Wobec powyższego, niniejsze postępowanie należało rozstrzygnąć jak wyżej.
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INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH:
Zamawiający wykluczył z udziału w postępowaniu w postępowaniu Wykonawców: firmę Sun&More Sp. z o.o. z siedzibą
w Szczecinie oraz Panią Magdalenę Siśkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Siśkiewicz
New Challenge z siedzibą w Krakowie.
Ww. Wykonawcy nie wykazali spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i
doświadczenia niezbędnych do realizacji zamówienia, określonego w pkt 6 ppkt b) zapytania ofertowego. Zamawiający
wymagał, aby Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału wykazali, że w okresie ostatnich 4 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –
zrealizowali minimum 2 usługi odpowiadając swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Za usługę
odpowiadającą swoim rodzajem usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę polegającą na
organizacji i obsłudze wizyty studyjnej, zorganizowanej na terytorium Polski, dla grupy liczącej minimum 20 osób, w
ramach której Wykonawca zorganizował transport autokarem oraz zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie.
W dokumentach dołączonych do oferty Wykonawcy – Sun&More Sp. z o.o. brak jest informacji, czy jedna z wykazanych
usług obejmowała transport autokarem zakwaterowanie i wyżywienie. W związku z tym Zamawiający dnia 07.10.2022
r. wezwał ww. Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień w tym zakresie. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień i nie rozwiał
wątpliwości Zamawiającego, dlatego też został wykluczony z udziału w postępowaniu.
W ofercie, złożonej przez Panią Magdalenę Siśkiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Magdalena
Siśkiewicz New Challenge z siedzibą w Krakowie, brak jest informacji o liczbie uczestników poszczególnych wyjazdów
wykazanych w wykazie usług. W związku z tym Zamawiający dnia 07.10.2022 r. wezwał ww. Wykonawcę do udzielenia
wyjaśnień w tym zakresie. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień i nie potwierdził, czy posiada doświadczenie w realizacji
usług na rzecz grup liczących min. 20 osób, dlatego też został wykluczony z udziału w postępowaniu.
Zamawiający działał zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego, zgodnie z którymi „Zamawiający wykluczy z
udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.”.

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH:
Zamawiający odrzucił w całości oferty złożone przez Wykonawców: Sun&More Sp. z o.o. i Magdalena Siśkiewicz New
Challenge. Ww. oferty zostały złożone przez Wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu.
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