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Warszawa, dnia 10 grudnia 2015 r.  

 

 

Wykonawcy – uczestnicy 
przedmiotowego postępowania  

(sygnatura sprawy: 95/DE/Z/2015) 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem 

pn. Kompleksowa organizacja imprezy zamkniętej pn. Karnawał 2016 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Zamawiający, Instytut Lotnictwa, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./, zwaną dalej ustawą Pzp, informuje: 

 

1. o wyborze oferty najkorzystniejszej 

  

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez 

Wykonawcę: Events Center Creative Agency Koczur Krzysztof, ul. Karpia 10-12, 61-619 Poznań. 

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania 
oraz złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę 

punktów (81,41 punktów). 

 

W niniejszym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

L.
p. 

Nazwa Wykonawcy  

oraz siedziba albo  
adres Wykonawcy 

Cena brutto 

(punktacja w 
kryterium-5%) 

Scenariusz 

(punktacja w 
kryterium-65%) 

Miejsce 
imprezy 

(punktacja w 
kryterium-20%) 

Catering 

(punktacja w 
kryterium-20%) 

Łączna 
punkt. 

1. 
Rubicon MEDIA Sp. 

z o.o., ul. Złoczowska 

25, 03-972 Warszawa 

369 000,00 PLN 

(0 pkt) 
0 pkt 0 pkt 0 pkt 

Oferta 
odrzucona 

2. 

Mazurkas Travel 

Biuro Podróży Sp. z 
o.o., Al. Wojska 

Polskiego 27, 01-515 
Warszawa 

476 286,34 PLN 

(3,66 pkt) 
51,00 pkt 10,67 pkt 3,33 pkt 68,66 pkt 

3. 

ACCATA Sp. z o.o., 
ul. Bitwy Warszawskiej 

1920 r. 19, 02-366 
Warszawa 

349 392,00 PLN 

(5 pkt) 
49,00 pkt 12,67 pkt 4,50 pkt 71,16 pkt 

4. 

Events Center 

Creative Agency 
Koczur Krzysztof, ul. 

Karpia 10-12, 61-619 
Poznań 

367 647,00 PLN 

(4,75 pkt) 
55,00 pkt 12,33 pkt 9,33 pkt 81,41 pkt 
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2. o wykonawcy, którego oferta została odrzucona 

 

Oferta Wykonawcy, Rubicon MEDIA Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy 

jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą sposobu (projektu) realizacji wydarzenia (scenariusza), 
uwzględniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, w tym elementy pozwalające na 

dokonanie oceny oferty pod względem jakościowym. Zgodnie z pkt 8.1. opisu przedmiotu zamówienia w 

związku z § 14 ust. 1 pkt 4) SIWZ, należało wykazać zawartość proponowanego menu. Zważywszy na to, że 
przedstawiony przez Wykonawcę projekt nie odnosił się do wszystkich wymaganych przez Zamawiającego 

elementów w tym znaczeniu, że nie zawierał menu złożonego w celu przyznania punktacji, Zamawiający nie 
może dokonać oceny oferty w podkryterium catering – nawiązanie menu do motywu przewodniego; 
dodatkowe przystawki (ponad minimalne wymagania) – pod względem jakościowym. Oświadczenie, że: 
poczęstunek (jest) zgodny z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 2 do SIWZ, powoduje, że Zamawiający 

nie ma wiedzy w zakresie jakości oferowanego menu. Brak elementów niezbędnych do oceny jakości 

oferowanego przedmiotu zamówienia bezsprzecznie skutkuje uznaniem, że mamy do czynienia z ofertą 
niezgodną z SIWZ. 

Hipotezą normy art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp objęta jest sytuacja, gdy treść oferty stoi w sprzeczności z 
postanowieniami SIWZ w taki sposób, iż można mówić o pominięciu pewnego zakresu świadczenia, 
zaoferowaniu odmiennego zakresu lub braku jego dookreślenia w sposób umożliwiający ocenę, czy 
wykonawca złożył ofertę zgodną z oczekiwaniami zamawiającego (wyrok KIO z dnia 30 października 2012 r., 
sygn. akt: 2241/12).  

Jednocześnie należy podkreślić, że Zamawiający nie ma legitymacji do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia 

dokumentu jakim jest sposób realizacji wydarzenia w związku z tym, że w tej konkretnej sytuacji dokument 
ma charakter oświadczenia woli w rozumieniu art. 66 § 1 KC (oferty). 

W orzecznictwie uznawano, że jeżeli procedura badania próbki, w tym przypadku sposobu realizacji 

wydarzenia, została w SIWZ przewidziana w celu ustalenia spełnienia wymogów, które podlegają ocenie 
punktowej w wyznaczonym kryterium oceny ofert pod względem jakościowym, nosi ona cechy oferty, zaś 

próbka w takim wypadku nie podlega uzupełnieniu (wyrok KIO z 7 kwietnia 2014 r., sygn. akt KIO 544/15, 
KIO 555/14). 

Zgodnie ze stanem faktycznym należy uznać, że Wykonawca złożył ofertę, która jest niezgodna z 

wymaganiem SIWZ dotyczącym wizualizacji ubioru hostess i prowadzącego, i podlega odrzuceniu na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy. 

 

 

Oferta Wykonawcy, IT.event Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy jako 

niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą sposobu (projektu) realizacji wydarzenia (scenariusza), 

uwzględniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, w tym, zgodnie z pkt 8.1.4. opisu 

przedmiotu zamówienia, wizualizację ubioru hostess i prowadzącego. Zważywszy na to, że przedstawiony 
przez Wykonawcę projekt nie odnosił się do wszystkich wymaganych przez Zamawiającego elementów w tym 

znaczeniu, że nie zawierał ww. wizualizacji złożonej w celu przyznania punktacji, Zamawiający nie może 
dokonać oceny oferty w podkryterium motyw przewodni - ocena ubioru hostess i prowadzącego pod 

względem jakościowym. Brak elementów niezbędnych do oceny jakości oferowanego przedmiotu zamówienia 

bezsprzecznie skutkuje uznaniem, że mamy do czynienia z ofertą niezgodną z SIWZ. 

Hipotezą normy art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp objęta jest sytuacja, gdy treść oferty stoi w sprzeczności z 
postanowieniami SIWZ w taki sposób, iż można mówić o pominięciu pewnego zakresu świadczenia, 
zaoferowaniu odmiennego zakresu lub braku jego dookreślenia w sposób umożliwiający ocenę, czy 
wykonawca złożył ofertę zgodną z oczekiwaniami zamawiającego (wyrok KIO z dnia 30 października 2012 r., 

sygn. akt: 2241/12).  

5. 
IT.event Sp. z o.o., 

Al. Jerozolimskie 176, 02-
486 Warszawa 

391 140,00 PLN 

(0 pkt) 
0 pkt 0 pkt 0 pkt 

Oferta 

odrzucona 
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Jednocześnie należy podkreślić, że Zamawiający nie ma legitymacji do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia 

dokumentu jakim jest sposób realizacji wydarzenia w związku z tym, że w tej konkretnej sytuacji dokument 
ma charakter oświadczenia woli w rozumieniu art. 66 § 1 KC (oferty). 

W orzecznictwie uznawano, że jeżeli procedura badania próbki, w tym przypadku sposobu realizacji 

wydarzenia, została w SIWZ przewidziana w celu ustalenia spełnienia wymogów, które podlegają ocenie 
punktowej w wyznaczonym kryterium oceny ofert pod względem jakościowym, nosi ona cechy oferty, zaś 

próbka w takim wypadku nie podlega uzupełnieniu (wyrok KIO z 7 kwietnia 2014 r., sygn. akt KIO 544/15, 
KIO 555/14). 

Zgodnie ze stanem faktycznym należy uznać, że Wykonawca złożył ofertę, która jest niezgodna z 

wymaganiem SIWZ dotyczącym wizualizacji ubioru hostess i prowadzącego, i podlega odrzuceniu na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy. 

 

3. o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, po którego upływie umowa  

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego 

może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

 
4. o informacji bezskutecznie zastrzeżonej jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

 

Zamawiający informuje, że Wykonawca: Events Center Creative Agency Koczur Krzysztof 
bezskutecznie zastrzegł ofertę ostateczną jako informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zamawiający, mając na uwadze to, że Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert ostatecznych 
nie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 

3 ustawy Pzp, w związku z art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.), Zamawiający uznał, że ww. informacja (oferta ostateczna) 
została zastrzeżona nieskutecznie.  

Wobec powyższego Zamawiający uznał dokumenty za jawne.  

 


