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Nr sprawy: SZP.253.13.2020, BNiPK.253.7.2020

BPSiTT/70/2021

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY

Dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 138g ust. 1 
w związku z art. 138o ust. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej 
dalej Ustawą, na: 

Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzaniu 
specjalistycznych szkoleń dla studentów Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu 
„Synergia - zintegrowany program rozwoju SGGW” w zakresie 
Zadania 5, Zadania 6 i Zadania 8.

Zamawiający, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, zawiadamia na podstawie 
art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy, że w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano 
następujące oferty:

W zakresie Zadania 5 - Zajęcia warsztatowe: Barman-Blender I 
stopień ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

„Absynt” Mariusz Grzesik
Strażów 145, 
36-073 Strażów

Uzasadnienie
Oferta Wykonawcy wymienionego powyżej jest najkorzystniejszą ofertą 
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Ogłoszeniu 
o zamówieniu, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych 
przez Wykonawców niewykluczonych.

Szkoła Główna 
Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

Biuro Projektów 
Strukturalnych i Transferu 
Technologii

ul. Nowoursynowska 166
bud. 2, pok. 8 ,
02–787 Warszawa
www.sggw.pl

http://www.sggw.pl/
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Oferta została uznana za najkorzystniejszą i uzyskała – 100 punktów na 100 możliwych.

Jednocześnie Zamawiający informuje zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy, iż działając 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz art. 90 ust. 3 Pzp niniejszym odrzuca ofertę Wykonawcy 
Open Bar Tomasz Szczęsny, ul. Piekarska 96/4, 41-902 Bytom w zakresie Zadania 5, ponieważ 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający pismem BNiP-
SPK/192/2021 działając na podstawie art. 90 ust. 1 Ustawy w związku z wątpliwościami 
zaistniałymi w toku badania ofert, co do rażąco niskiej ceny oferty Wykonawcy, zwrócił się z prośbą 
o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty w zakresie Zadania 5 mających wpływ 
na wysokość zaoferowanych cen w formularzu ofertowym, w tym złożenie dowodów. Wyjaśnienie 
Wykonawcy opierało się głównie na oświadczeniach a nie na kalkulacji kosztów, która 
wskazywałaby jaki będzie jego realny zysk. Wykonawca nie złożył żadnych dowodów, które 
poświadczyłyby, że jego cena nie jest rażąco niska. Dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym 
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Open Bar Tomasz Szczęsny na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy.

INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY w zakresie 
Zadania 5

Numer 
oferty

Nazwa i adres 
Wykonawcy

Kryterium I 
„Cena” Liczba 
punktów max 

60

Kryterium II 
„Doświadczenie 

zawodowe 
trenerów” 

Liczba punktów 
max 40

RAZEM Liczba 
punktów

1 „Absynt” Mariusz 
Grzesik
Strażów 145, 
36-073 Strażów

60 40 100

2 Centrum Szkolenia 
Barmanów Jerzy Czapla
ul. Leśna 39, 
42-624 Ossy

33,20 40 73,20

5 Open Bar Tomasz 
Szczęsny
ul. Piekarska 96/4, 
41-902 Bytom

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 
Ustawy w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy.
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W zakresie Zadania 6 - Zajęcia warsztatowe: Barman-Blender I stopień wybrano ofertę nr 2 
złożoną przez Wykonawcę:

Centrum Szkolenia Barmanów Jerzy Czapla
ul. Leśna 39, 
42-624 Ossy

Uzasadnienie
Oferta Wykonawcy wymienionego powyżej jest najkorzystniejszą ofertą na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 
złożonych przez Wykonawców niewykluczonych.
Oferta została uznana za najkorzystniejszą i uzyskała – 100 punktów na 100 możliwych.

Jednocześnie Zamawiający informuje zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy, iż działając 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz art. 90 ust. 3 Pzp niniejszym odrzuca ofertę Wykonawcy 
Open Bar Tomasz Szczęsny, ul. Piekarska 96/4, 41-902 Bytom w zakresie Zadania 6, ponieważ 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający pismem BNiP-
SPK/192/2021 działając na podstawie art. 90 ust. 1 Ustawy w związku z wątpliwościami 
zaistniałymi w toku badania ofert, co do rażąco niskiej ceny oferty Wykonawcy, zwrócił się z prośbą 
o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty w zakresie Zadania 6 mających wpływ na 
wysokość zaoferowanych cen w formularzu ofertowym, w tym złożenie dowodów. Wyjaśnienie 
Wykonawcy opierało się głównie na oświadczeniach a nie na kalkulacji kosztów, która 
wskazywałaby jaki będzie jego realny zysk. Wykonawca nie złożył żadnych dowodów, które 
poświadczyłyby, że jego cena nie jest rażąco niska. Dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym 
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Open Bar Tomasz Szczęsny na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy.

INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY w zakresie 
Zadania 6

Numer 
oferty

Nazwa i adres 
Wykonawcy

Kryterium I 
„Cena” Liczba 
punktów max 

60

Kryterium II 
„Doświadczenie 

zawodowe 
trenerów” 

Liczba punktów 
max 40

RAZEM Liczba 
punktów

2 Centrum Szkolenia 
Barmanów Jerzy Czapla
ul. Leśna 39, 
42-624 Ossy

60 40 100
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5 Open Bar Tomasz 
Szczęsny
ul. Piekarska 96/4, 
41-902 Bytom

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 
Ustawy w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy.

W zakresie Zadania 8 – Zajęcia warsztatowe: Programowanie VBA Excel wybrano ofertę nr 6 
złożoną przez Wykonawcę:

Expose sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a, 
01-230 Warszawa

Uzasadnienie
Oferta Wykonawcy wymienionego powyżej jest najkorzystniejszą ofertą na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 
złożonych przez Wykonawców niewykluczonych.
Oferta została uznana za najkorzystniejszą i uzyskała – 100 punktów na 100 możliwych.

Jednocześnie Zamawiający informuje zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy, iż działając 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. niniejszym:

- wyklucza Wykonawcę Cognity Sp. z o.o., ul. Szafrana 5c/37, 30-363 Kraków w zakresie Zadania 
8. Zamawiający pismem BNiP-SPK/125/2021 działając na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał 
Wykonawcę do uzupełnienia w zakresie Zadania 8 do dnia 12.02.2021 r., oświadczenia 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, które powinno zostać złożone w oryginale zgodnie z rozdziałem 
IX ust. 6 Ogłoszenia. Wykonawca do upływu wyznaczonego mu terminu tj. do dnia 12.02.2021 r. 
nie złożył przedmiotowego oświadczenia, w związku z czym nie wykazał do upływu wyznaczonego 
mu terminu braku podstaw do wykluczenia, a w związku z tym koniecznym stało się jego 
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

- odrzuca ofertę Wykonawcy Comarch S.A., al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków w zakresie 
Zadania 8, ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający pismem BNiP-SPK/191/2021 działając na podstawie art. 90 ust. 1 Ustawy w związku 
z wątpliwościami zaistniałymi w toku badania ofert, co do rażąco niskiej ceny oferty Wykonawcy, 
zwrócił się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty w zakresie Zadania 8 
mających wpływ na wysokość zaoferowanych cen w formularzu ofertowym, w tym złożenie 
dowodów. Przedstawione wyjaśnienia są bardzo ogólnikowe i nie są poparte żadnymi dowodami, 
ani też żadną kalkulacją kosztów wskazującą jaki będzie realny zysk wykonawcy. Wykonawca 
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wskazał na oszczędności w ponoszeniu kosztów delegacyjnych, ale nie wyliczył jakiego rzędu 
są to oszczędności. Wykonawca wskazał, że osoby zaangażowane w obsługę szkolenia to etatowi 
pracownicy Comarch, pomimo tego musi ponosić koszty pracownicze w stosunku do tego projektu. 
Wykonawca wskazał, że obsługa szkoleń to promil czasu pracy w zakresie etatu pracownika, ale 
nie przedstawił ile dany pracownik zarabia i nie wyliczył (proporcjonalnie) kosztów pracowniczych 
na potrzeby tego przedsięwzięcia. Wykonawca wspomniał o "wynegocjowanych w 2021 r." 
stawkach trenerskich i warunkach współpracy, ale nie wskazał jakie są to warunki, ani też nie 
przedstawił na to żadnego dowodu. Dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca 
ofertę Wykonawcy Comarch S.A., na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy w związku z art. 90 ust. 3 
Ustawy.

- wyklucza Wykonawcę Szkoła Informatyki IT School s.c. ul. Piątkowska 163, 60-650 Poznań 
w zakresie Zadania 8. Zamawiający pismem BNiP-SPK/155/2021 działając na podstawie 
art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w zakresie Zadania 8 do dnia 18.02.2021 r., 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, które powinno zostać złożone w oryginale zgodnie z rozdziałem 
IX ust. 6 Ogłoszenia. Wykonawca do upływu wyznaczonego mu terminu tj. do dnia 18.02.2021 
nie złożył przedmiotowego oświadczenia w oryginale (przedstawił jedynie skan przedmiotowego 
oświadczenia), w związku z czym nie wykazał do upływu wyznaczonego mu terminu braku podstaw 
do wykluczenia, a w związku z tym koniecznym stało się jego wykluczenie na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY w zakresie 
Zadania 8

Numer 
oferty

Nazwa i adres 
Wykonawcy

Kryterium I 
„Cena” Liczba 
punktów max 

60

Kryterium II 
„Doświadczenie 

zawodowe 
trenerów” 

Liczba punktów 
max 40

RAZEM Liczba 
punktów

6 Expose sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a, 01-
230 Warszawa

60 40 100

7 Cognity Sp. z o.o.
ul. Szafrana 5c/37
30-363 Kraków

wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 12 ustawy Pzp.
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11 Altkom Akademia S.A.
ul. Chłodna 51, 
00-867 Warszawa

25,29 40 65,29

12 Comarch S.A.
al. Jana Pawła II 39a, 31-
864 Kraków

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 
Ustawy w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy.

13 Szkoła Informatyki IT 
School s.c.
ul. Piątkowska 163, 
60-650 Poznań

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 12 ustawy Pzp.

15 NOBLEPROG POLSKA 
S.A.
ul. Ludwika Rydygiera 
2a/22, 50-249 Wrocław

26,42 40 66,42

Z poważaniem,
Prorektor ds. Nauki

Prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko
/podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym/
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