
Czeremcha, dnia 18.04.2011r. 
GGiOŚ.271.1.2011.IL 

 
 

                                                                                            Wszyscy uczestnicy 
                                                                                          postępowania przetargowego 

 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania 
 
Dotyczy: Organizacja wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej w ramach projektu "Nie tylko książką uczeń 
żyje, czyli wykorzystujemy wiedzę w praktyce", realizowanego według umowy o dofinansowanie projektu w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-20-408/10-00 z dnia 13 stycznia 2011r, 
Priorytet IX, Działanie 9.1.2. 

 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, 
że w dniu 9 marca 2011 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla następujących części: 
 
dla części nr 1 (Zorganizowanie czterodniowej wycieczki do Pienińskiego Parku Narodowego i okolic): 
Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: ,,ALMATUR – Białystok” Roman Radel, 15-333 Białystok,  ul. Zwierzyniecka 12 
– oferta nr 3 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:  
Wykonawca: ,,ALMATUR – Białystok” Roman Radel, 15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 12 nie podlega wykluczeniu                       
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu z przetargu i uzyskała 
największą liczbę punktów - 100 pkt - w oparciu o określone w SIWZ kryterium oceny ofert tj.  cena - 100 %.  
Jednocześnie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu w części nr 1 złożono cztery oferty: 
1. SAMBIA BiuroTurystyczne Krystyna Prusko, 19-400 Olecko, Plac Wolności 9 – wartość 20511,00 zł – zgodnie z 

kryterium oceny oferta uzyskała 86,70 pkt. 
2. BIACOMEX S.A. Biuro Podróży , 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 11/1 –wartość 27 560,00 zł - zgodnie z kryterium 

oceny oferta uzyskała 64,59 pkt. 
3. ,,ALMATUR – Białystok” Roman Radel, 15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 12 – wartość 17802,00 zł - zgodnie z 

kryterium oceny oferta uzyskała 100 pkt, 
4. Polskie Biuro Podróży w Augustowie Krystyna Tyszkiewicz, 16-300 Augusta, Rynek Zygmunta Augusta 22 – wartość 

20468,00 zł - zgodnie z kryterium oceny oferta uzyskała 86,97 pkt. 
 

dla części nr 2 (Zorganizowanie trzydniowej wycieczki do Wigierskiego Parku Narodowego i Puszczy Augustowskiej): 
Najkorzystniejszą ofertę złożył ,,ALMATUR – Białystok” Roman Radel, 15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 12 – oferta nr 3 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:  
Wykonawca: ,,ALMATUR – Białystok” Roman Radel, 15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 12 nie podlega wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu z przetargu i uzyskała 
największą liczbę punktów - 100 pkt - w oparciu o określone w SIWZ kryterium oceny ofert tj.  cena - 100 %.  
Jednocześnie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu w części nr 2 złożono cztery oferty: 
1. SAMBIA Biuro Turystyczne Krystyna Prusko, 19-400 Olecko, Plac Wolności 9 – wartość 14147,00 zł - zgodnie z 

kryterium oceny oferta uzyskała 99,70 pkt. 
2. BIACOMEX S.A. Biuro Podróży , 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 11/1 –wartość 18760,00 zł - zgodnie z kryterium 

oceny oferta uzyskała 75,18 pkt, 
3. ,,ALMATUR – Białystok” Roman Radel, 15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 12 – wartość 14104,00 zł - zgodnie z 

kryterium oceny oferta uzyskała 100 pkt, 
4.  Polskie Biuro Podróży w Augustowie Krystyna Tyszkiewicz, 16-300 Augusta, Rynek Zygmunta Augusta 22 – wartość 

15609,00 zł - zgodnie z kryterium oceny oferta uzyskała 90,36 pkt. 
 
dla części nr 3 (Zorganizowanie wyjazdu na zieloną szkołę w Supraślu): 
Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie w części nr 
3 obejmującej Zorganizowanie wyjazdu na zieloną szkołę w Supraślu z tego powodu, że oferta z najniższą ceną przewyższa 
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył kwotę 2955,00 
złotych na sfinansowanie zamówienia w części nr 3, a oferta z najniższą ceną złożona do tej części przewyższa tę kwotę, 



przy czym Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do poziomu ceny najkorzystniejszej oferty, z powodu ograniczonych 
środków finansowych. 
 
dla części nr 4 (Zorganizowanie czterodniowej wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowego i okolic): 
Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie w części nr 
4 obejmującej Zorganizowanie czterodniowej wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowego i okolic z tego powodu, że 
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Zamawiający przeznaczył kwotę 20000,00 złotych na sfinansowanie zamówienia w części nr 4, a oferta z najniższą ceną 
złożona do tej części przewyższa tę kwotę, przy czym Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do poziomu ceny 
najkorzystniejszej oferty, z powodu ograniczonych środków finansowych. 
 
dla części nr 5 (Zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Białowieskiego Parku Narodowego): 
Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie w części nr 
5 obejmującej Zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Białowieskiego Parku Narodowego z tego powodu, że oferta z 
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający 
przeznaczył kwotę 1610,00 złotych na sfinansowanie zamówienia w części nr 5, a oferta z najniższą ceną złożona do tej 
części przewyższa tę kwotę, przy czym Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do poziomu ceny najkorzystniejszej 
oferty, z powodu ograniczonych środków finansowych. 
 
 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że                                  
w prowadzonym postępowaniu została odrzucona Oferta 5 złożona przez Szewczyk Travel Centrum Organizacji 
Turystyki Bogdan Szewczyk, 34-460 Szczawnica, ul. Widok 20. Ofertę odrzucono ze względu na nie dotrzymanie 
postanowień pkt. XVII SIWZ przedmiotowego zamówienia publicznego (oferta złożona po terminie składania 
ofert). 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w 
prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuję , że podpisanie 
umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, w sposób określony w art. 27 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. 

  

Środki ochrony prawnej. 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI „Środki ochrony prawnej” art. od 179 
do 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 j.t. wraz z 
późniejszymi zmianami). 
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