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ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - bez 
przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. 

 
„ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU” 
 

w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 
2 „Mechanik” w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, 

priorytet XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do 
potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego 

 
CZĘŚĆ V - KURS „MAGISTRALE DANYCH W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH” 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) Zamawiający informuje, iż na podstawie 
art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp odrzuca ofertę nr 1 złożoną przez 
Wykonawcę BIURO EKSPERTYZ TECHNICZNYCH I SZKOLEŃ SŁAWOMIR 
OLSZOWSKI, ul. Józefa Mireckiego 12/8, 26-600 Radom  

Uzasadnienie faktyczne: 

W dniu 31.03.2022r. działając na podstawie art. 224 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwał 
Wykonawcę BIURO EKSPERTYZ TECHNICZNYCH I SZKOLEŃ SŁAWOMIR 
OLSZOWSKI, ul. Józefa Mireckiego 12/8, 26-600 Radom do złożenia wyjaśnień dotyczących 
elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny za realizację w/w przedmiotu 
zamówienia, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub ich istotnych części 
składowych. Zaoferowana przez Wykonawcę cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia 
jest niższa o co najmniej 30% (o 72%) od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od 
towarów i usług, ustalonej przez Zamawiającego przed wszczęciem postepowania. 

W związku z powyższym Zamawiający wzywał Wykonawcę do opisania i wyjaśnienia w jaki sposób 
kalkulował cenę i co wpłynęło na jej wysokość oraz jakie koszty i w jakiej wysokości wchodzą w 
skład zaoferowanej ceny m.in.:  
- wynagrodzenie wykładowców,  
- materiały i pomoce naukowe, baza dydaktyczna niezbędna do realizacji kursu, 
- koszty administracyjne,  
- koszty ogólne prowadzenia działalności,  
- koszt egzaminu, 
- koszt dojazdu, zakwaterowania wykładowców, 
- koszt wynajmu sal/pracowni, 
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- zysk. 
 
Zgodnie z art. 224 ust. 5 ustawy Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny 
lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca w wyjaśnieniu musi przekonać Zamawiającego, że 
podana cena jest rynkowa i pozwala na profesjonalną realizację wszystkich założeń w/w zamówienia, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Składane wyjaśnienia muszą być konkretne, szczegółowe i rzeczowe, a także opierać się na 
wyliczeniach, które pokażą co spowodowało zaproponowanie ceny w ofercie Wykonawcy. 
 
Wykonawca zobowiązany był przesłać wyjaśnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
sekretariat@zsm.slask.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2022r. 
Wykonawca nie odpowiedział w wyznaczonym terminie na wezwanie Zamawiającego do 
udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 
W związku z powyższym Wykonawca nie rozwiał wątpliwości Zamawiającego co do podejrzenia 
rażąco niskiej ceny i nie przedstawił na potwierdzenie powyższego stosownych dowodów. 
Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy więc to on powinien zadbać o jakość swoich argumentów, 
poprzeć je stosownymi dowodami i kalkulacjami. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić przekonujących wyjaśnień, w ramach których odnosi się 
w szczególności do kwestii wskazanych przez Zamawiającego w treści wezwania. Nie udzielenie 
wyjaśnień odpowiadających treści wezwania Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty. 

W związku z powyższym oferta Wykonawcy BIURO EKSPERTYZ TECHNICZNYCH 
I SZKOLEŃ SŁAWOMIR OLSZOWSKI zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp w związku z art. 224 
ust. 6 ustawy Pzp. 

Uzasadnienie prawne: 

Oferta odrzucona: 
- na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, który stanowi: 
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 
zamówienia.” 
- na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Pzp, który stanowi: 
„Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie 
udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie 
uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.” 
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