
  
 
            

         Poznań, 14 maja 2019r. 

 

Oznaczenie sprawy: 1/NOR/2019 

 

Informacja o unieważnieniu – zadanie nr 1  

 

Dotyczy: zamówienia pn. „świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych dla celów 

szkolenia oraz zapewnienie sal konferencyjnych” o wartości poniżej wartości określonej w 

przepisie art. 138g ust. 1 pkt. 1 z zastosowaniem wytycznych art. 138 o ust. 2 do 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
 

Zadanie nr 1: 

Zamawiający Związek Miast Polskich w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o 

zamówienie publiczne na zadanie nr. 1 dot.: terminu 16 – 17 maja 2019 roku ofertę złożył 

niżej wskazany wykonawca:  

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto w PLN 

Up Hotel Sp. z o.o 

Ul. Solna 4 

58-500 Jelenia Góra 

61 052,00  

 

Oferta nie podlegała ocenie z uwagi na podstawy odrzucenia. Postępowanie o zamówienie 

dla zadania nr 1 unieważniono z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu – 

podstawa pkt. 14.4 ppkt. 1 Ogłoszenia.  

 

Podstawa odrzucenia 

 

Zamawiający odrzucił ofertę ww. Wykonawcy na podstawie wytycznej zawartej w rozdziale 

14 pn. „Podstawy wykluczenia, odrzucenia, unieważnienia postępowania o zamówienie”, o 

której mowa w pkt. 14.3 ppkt. 1 w związku z pkt. 13.4 ogłoszenia.  Oferta nie zawierająca 

dokumentu niezbędnego do jej oceny, wymaganego postanowieniem pkt.6.1 

pn.„Informacja o oświadczeniach i dokumentach” ppkt. 2   - Materiały informacyjne na 

temat Hotelu / Ośrodka konferencyjnego, w którym odbywać się będzie szkolenie 

(jako minimum: nazwa, adres, wyposażenie oraz oferowane w tym zamówieniu 

menu itp.) – opracowanie własne wykonawcy nie podlega uzupełnieniu, stąd, jako 

niezgodna z treścią ogłoszenia zostaje odrzucona.  Wymagany dokument stanowił istotną 

dla Zamawiającego podstawę oceny zarówno w zakresie podstawowych informacji nt. 



  
 
Hotelu / Ośrodka konferencyjnego jak i jego wyposażenia oraz oferowanego w tym 

zamówieniu menu dla uczestników konferencji.  

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w zadaniu nr 2, nr 3 oraz nr 4 

 

Zadanie nr 2: 

 

Zamawiający Związek Miast Polskich w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o 

zamówienie publiczne na zadanie nr. 1 dot.: terminu 23 – 24 maja 2019 roku oferty złożyli 

niżej wymienieni wykonawcy:  

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto w PLN 

 

Up Hotel Sp. z o.o 

Ul. Solna 4 

58-500 Jelenia Góra 

62 380,00  

 

MCC Mazurkas Conference Centre& Hotel Sp. z o.o 

Ul. Poznańska 177 

05-850 Ożarów Mazowiecki 

50 279,00 

 

Spośród wskazanych w powyższym zestawieniu ofert wybrano ofertę firmy: 

 

MCC Mazurkas Conference Centre& Hotel Sp. z o.o 

Ul. Poznańska 177 

05-850 Ożarów Mazowiecki  

za cenę brutto 50 279, 00 PLN 
 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi ogłoszenia i jako jedyna ważna oferta uzyskała 

100 punktów na podstawie oceny dokonanej zgodnie z przyjętym treścią ogłoszenia 

sposobem oceny ofert (rozdział 13 ogłoszenia pn. „Ocena ofert”). 

 

Oferta firmy: Up Hotel Sp. z o.o, ul. Solna 4 58-500 Jelenia Góra nie podlegała ocenie z 

uwagi na podstawy jej odrzucenia – pkt. 13.4 rozdziału pn. „Ocena ofert”.  

 

 

 



  
 
Podstawy odrzucenia 

 

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy - Up Hotel Sp. z o.o z siedzibą ul. Solna 4, 58-

500 Jelenia Góra na podstawie wytycznej zawartej w rozdziale 14 pn. „Podstawy 

wykluczenia, odrzucenia, unieważnienia postępowania o zamówienie”, o której mowa w 

pkt. 14.3 ppkt. 1 w związku z pkt. 13.4 ogłoszenia.  Oferta nie zawierająca dokumentu 

niezbędnego do jej oceny, wymaganego postanowieniem pkt.6.1 pn.„Informacja o 

oświadczeniach i dokumentach” ppkt. 2   - Materiały informacyjne na temat Hotelu / 

Ośrodka konferencyjnego, w którym odbywać się będzie szkolenie (jako 

minimum: nazwa, adres, wyposażenie oraz oferowane w tym zamówieniu menu 

itp.) – opracowanie własne wykonawcy nie podlega uzupełnieniu, stąd, jako 

niezgodna z treścią ogłoszenia zostaje odrzucona.  Wymagany dokument stanowił istotną 

dla Zamawiającego podstawę oceny zarówno w zakresie podstawowych informacji nt. 

Hotelu / Ośrodka konferencyjnego jak i jego wyposażenia oraz oferowanego w tym 

zamówieniu menu dla uczestników konferencji. 

 

W nawiązaniu do powyższego Związek Miast Polskich w Poznaniu, wyznacza Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano w zadaniu nr 2 termin przystąpienia do podpisania umowy na dzień 

20 maja 2019 roku. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym miejsce i godzinę podpisania 

umowy.  

 

Zadanie nr 3  

 

Zamawiający Związek Miast Polskich w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o 

zamówienie publiczne na zadanie nr. 1 dot.: terminu 30 – 31 maja 2019 roku oferty złożyli 

niżej wymienieni wykonawcy:  

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto w PLN 

 

Up Hotel Sp. z o.o 

Ul. Solna 4 

58-500 Jelenia Góra 

62 380,00  

 

MCC Mazurkas Conference Centre& Hotel Sp. z o.o 

Ul. Poznańska 177 

05-850 Ożarów Mazowiecki 

50 279,00 

 

Spośród wskazanych w powyższym zestawieniu ofert wybrano ofertę firmy: 



  
 

 

MCC Mazurkas Conference Centre& Hotel Sp. z o.o 

Ul. Poznańska 177 

05-850 Ożarów Mazowiecki  

za cenę brutto 50 279, 00 PLN 
 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi ogłoszenia i jako jedyna ważna oferta uzyskała 

100 punktów na podstawie oceny dokonanej zgodnie z przyjętym treścią ogłoszenia 

sposobem oceny ofert (rozdział 12 i 13 ogłoszenia). 

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi ogłoszenia i jako jedyna ważna oferta uzyskała 

100 punktów na podstawie oceny dokonanej zgodnie z przyjętym treścią ogłoszenia 

sposobem oceny ofert (rozdział 13 ogłoszenia pn. „Ocena ofert”). 

 

 

Oferta firmy: Up Hotel Sp. z o.o, ul. Solna 4 58-500 Jelenia Góra nie podlegała ocenie z 

uwagi na podstawy jej odrzucenia – pkt. 13.4 rozdziału pn. „Ocena ofert”.  

 

Podstawy odrzucenia 

 

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy - Up Hotel Sp. z o.o z siedzibą ul. Solna 4, 58-

500 Jelenia Góra na podstawie wytycznej zawartej w rozdziale 14 pn. „Podstawy 

wykluczenia, odrzucenia, unieważnienia postępowania o zamówienie”, o której mowa w 

pkt. 14.3 ppkt. 1 w związku z pkt. 13.4 ogłoszenia.  Oferta nie zawierająca dokumentu 

niezbędnego do jej oceny, wymaganego postanowieniem pkt.6.1 pn.„Informacja o 

oświadczeniach i dokumentach” ppkt. 2   - Materiały informacyjne na temat Hotelu / 

Ośrodka konferencyjnego, w którym odbywać się będzie szkolenie (jako 

minimum: nazwa, adres, wyposażenie oraz oferowane w tym zamówieniu menu 

itp.) – opracowanie własne wykonawcy nie podlega uzupełnieniu, stąd, jako niezgodna z 

treścią ogłoszenia zostaje odrzucona.  Wymagany dokument stanowił istotną dla 

Zamawiającego podstawę oceny zarówno w zakresie podstawowych informacji nt. Hotelu 

/ Ośrodka konferencyjnego jak i jego wyposażenia oraz oferowanego w tym zamówieniu 

menu dla uczestników konferencji. 

 

W nawiązaniu do powyższego Związek Miast Polskich w Poznaniu, wyznacza Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano w zadaniu nr 3 termin przystąpienia do podpisania umowy na dzień 

20 maja 2019 roku. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym miejsce i godzinę podpisania 

umowy.  



  
 
 

Zadanie nr 4  

 

Zamawiający Związek Miast Polskich w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o 

zamówienie publiczne na zadanie nr. 1 dot.: terminu 06 – 07 czerwca 2019 roku oferty 

złożyli niżej wymienieni wykonawcy:  

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto w PLN 

 

Up Hotel Sp. z o.o 

Ul. Solna 4 

58-500 Jelenia Góra 

62 380,00 

 

MCC Mazurkas Conference Centre& Hotel Sp. z o.o 

Ul. Poznańska 177 

05-850 Ożarów Mazowiecki 

50 279,00 

 

Spośród wskazanych w powyższym zestawieniu ofert wybrano ofertę firmy: 

 

MCC Mazurkas Conference Centre& Hotel Sp. z o.o 

Ul. Poznańska 177 

05-850 Ożarów Mazowiecki  

za cenę brutto 50 279, 00 PLN 
 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi ogłoszenia i jako jedyna ważna oferta uzyskała 

100 punktów na podstawie oceny dokonanej zgodnie z przyjętym treścią ogłoszenia 

sposobem oceny ofert (rozdział 12 i 13 ogłoszenia). 

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi ogłoszenia i jako jedyna ważna oferta uzyskała 

100 punktów na podstawie oceny dokonanej zgodnie z przyjętym treścią ogłoszenia 

sposobem oceny ofert (rozdział 13 ogłoszenia pn. „Ocena ofert”). 

 

 

Oferta firmy: Up Hotel Sp. z o.o, ul. Solna 4 58-500 Jelenia Góra nie podlegała ocenie z 

uwagi na podstawy jej odrzucenia – pkt. 13.4 rozdziału pn. „Ocena ofert”.  

 

Podstawy odrzucenia 

 

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy - Up Hotel Sp. z o.o z siedzibą ul. Solna 4, 58-

500 Jelenia Góra na podstawie wytycznej zawartej w rozdziale 14 pn. „Podstawy 



  
 
wykluczenia, odrzucenia, unieważnienia postępowania o zamówienie”, o której mowa w 

pkt. 14.3 ppkt. 1 w związku z uniemożliwieniem dokonania oceny zgodności oferty z treścią 

ogłoszenia. Oferta nie zawierająca wymaganego postanowieniem pkt. 6.1. ppkt. 2 

dokumentu niezbędnego do jej oceny podlega odrzuceniu.  Wymagany dokument stanowił 

istotną dla Zamawiającego podstawę oceny zarówno w zakresie podstawowych informacji 

nt. ośrodka konferencyjnego jak i jego wyposażenia oraz oferowanego w tym zamówieniu 

menu dla uczestników konferencji.  

 

W nawiązaniu do powyższego Związek Miast Polskich w Poznaniu, wyznacza Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano w zadaniu nr 4 termin przystąpienia do podpisania umowy na 

dzień 20 maja 2019 roku. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym miejsce i godzinę 

podpisania umowy. 

 

Do wiadomości: 

 

1. Up Hotel Sp. z o.o 

Ul. Solna 4 
58-500 Jelenia Góra 

2. MCC Mazurkas Conference Centre& Hotel Sp. z o.o 

Ul. Poznańska 177 
05-850 Ożarów Mazowiecki 

 

 

Tomasz Potkański 

 

Z-ca dyrektora Biura ZMP 

 

 

PROSZĘ O NIEZWŁOCZNE POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA 

na adres email:biuro@zmp.poznan.pl 

 


