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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

przeprowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) nr 5/2019 na: Kompleksową organizację i obsługę Strefy Aktywności Europejskiego 

Tygodnia Sportu 2019. 

 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 300 000,00 zł brutto.  

2. Informacje odczytane na publicznym otwarciu ofert: 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Wartość brutto 

oferty 

Ilość dodatkowych atrakcji 

sportowych / Ilość 

dodatkowych atrakcji 

sportowych dedykowanych 

dla osób niepełnosprawnych 

Termin realizacji, 

okres gwarancji 

oraz warunki 

płatności 

1.  Althermedia Sp. z o.o. Sp. k. 

Al. Niepodległości 210/25 

00-608 Warszawa 

294 647,73 zł 3 / 3 zgodnie  

z Ogłoszeniem  

o zamówieniu 

2.  Akademicki Związek Sportowy 

Warszawa 

ul. Szpitalna 5/19 

00-031 Warszawa 

324 597,00 zł 3 / 3 zgodnie  

z Ogłoszeniem  

o zamówieniu 

 

3. Wykaz, numeracja oraz ocena punktowa złożonych ofert: 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Wartość brutto 

oferty / Punkty 

(max 80 pkt) 

Ilość dodatkowych 

atrakcji sportowych 

/ Punkty (max 10 

pkt) 

Ilość dodatkowych 

atrakcji sportowych 

dedykowanych dla osób 

niepełnosprawnych 

/ Punkty (max 10 pkt) 

Łączna 

punktacja 

1.  Althermedia Sp. z o.o. Sp. k. 

Al. Niepodległości 210/25 

00-608 Warszawa 

294 647,73 zł 3 3 Oferta 

odrzucona, 

nie podlega 

ocenie 



 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Wartość brutto 

oferty / Punkty 

(max 80 pkt) 

Ilość dodatkowych 

atrakcji sportowych 

/ Punkty (max 10 

pkt) 

Ilość dodatkowych 

atrakcji sportowych 

dedykowanych dla osób 

niepełnosprawnych 

/ Punkty (max 10 pkt) 

Łączna 

punktacja 

2.  Akademicki Związek Sportowy 

Warszawa 

ul. Szpitalna 5/19 

00-031 Warszawa 

324 597,00 zł 

/ 80,00 pkt 

3 

/ 10,00 pkt 

3 

/ 10,00 pkt 

100,00 pkt 

 

4. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez firmę Akademicki Związek Sportowy,  

ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa, której wartość całkowita brutto wynosi 324 597,00 zł. 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.  

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz Ogłoszeniu o zamówieniu, ponadto 

zgodnie z podanymi w Ogłoszeniu kryteriami oceny ofert, Wykonawca uzyskał łączną sumę 100 punktów. 

5. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

6. W niniejszym postępowaniu została odrzucona oferta złożona przez firmę Althermedia Sp. z o.o. Sp. k.,  

Al. Niepodległości 210/25, 00-608 Warszawa. 

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  - „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”. 

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał 

zapewnienia w ramach strefy aktywności ETS zajęć dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych i liceów. 

Zajęcia miały być prowadzone każdego dnia w dwóch blokach, maksymalnie po pięć grup liczących po 30 osób. 

Zgodnie ze złożonym wraz z ofertą harmonogramem działań Strefy Aktywności, Wykonawca zaoferował zajęcia  

w dwóch blokach, z czego I blok dedykowany jest dla szkół podstawowych – klasy 1-6, natomiast II blok dla szkół 

podstawowych – klasy 7-8 oraz liceum – klasy 1-3. Zaoferowany przez Wykonawcę podział na bloki jest niezgodny  

z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami. Dla uczniów w poszczególnych przedziałach wiekowych został 

przewidziany tylko jeden blok zajęć. Ponadto każdy z bloków przewiduje udział 3 grup po 25 osób, a Zamawiający 

wymagał grup 30-to osobowych. 

7. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie poinformowany o terminie podpisania 

umowy telefonicznie. 

 

 

 

               

EWA MARKOWICZ     DARIUSZ ROGOWSKI  

Przewodnicząca Komisji Przetargowej   Dyrektor Generalny Ministerstwa Sportu i Turystyki 

  


