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Reguły, dnia 5 sierpnia 2021 r.  

                     

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 12/2021 Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej do Włoch wraz 

z kosztami przelotu oraz usługą przewodnika i opiekuna podczas wyjazdu studyjnego dla Lokalnej 

Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 

w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w 

zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. Projekt współpracy realizowany jest wspólnie przez dwie lokalne grupy działania z 

województwa mazowieckiego, Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z siedzibą w 

Michałowicach oraz Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie  

 

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z siedzibą Al. Powstańców Warszawy 1 lok. 

IX, 05-816 Michałowice, NIP 5342507756, Regon 362302746, KRS 0000571844 zawiadamia o 

odrzuceniu oferty firmy GMSynergy sp. z o.o. sp. jawna.  

Oferta została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę. Wykonawca w złożonych wyjaśnieniu 

powołał się na status firmy przewozowej dysponującej własnym taborem autokarów, posiadane 

lokalne zasoby ludzkie w postaci włoskojęzycznego pracownika zatrudnionego na stałe, posiadane 

zakupione euro po niższym kursie niż obecnie obowiązujący, racjonalnej i niedużej marży. Oferta 

odrzucona jest znacząco niższa od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

Wyjaśnienie sposobu kalkulacji ceny dokonane przez wykonawcę nie zostały uznane za 

przekonujące Zamawiającego. Ocena wyjaśnień złożonych przez oferenta potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Koszt przelotu uczestników na trasie Warszawa -Włochy- Warszawa jest nieracjonalny gdyż z racji 

wysokiego ryzyka zmiany terminu wylotu w przypadku nawrotu epidemii COVID-19 konieczne jest 

wykupienie biletów z opcją elastycznej zmiany terminu wylotu oraz z dodatkowym bagażem 

podróżnym poza bagażem podręcznym co jest obecnie standardem w tego typu wyjazdach 

grupowych. Koszt transportu we Włoszech jest rażąco niski gdyż nie uwzględnia kosztów 

wynikających z długości trasy przejazdów, kosztów paliwa oraz obowiązujących stawek pracy 

kierowców na terenie Włoch zgodne z włoskimi przepisami dotyczącymi płacy minimalnej oraz 

dyrektywą 96/71/WE. Koszt noclegu uczestników jest rażąco niski niższy niż najniższe oferty hoteli w 

miejscowości Fiuggi. Koszt atrakcje i wizyty na miejscu pobytu jest rażąco niski gdyż nie 

uwzględniono konieczności dokonania opłat za przewodnika wycieczek krajoznawczych, kosztu 

zakupu biletów wstępu do obiektów muzealnych, kosztu degustacji potraw lokalnych, kosztu 
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warsztatów z wykorzystaniem lokalnych produktów obejmujących w szczególności przerwy kawowe, 

kosztu opłat na rzecz lokalnych artystów na potrzeby organizacji wieczorów kulturalnych. Koszty 

wyżywienia uczestników są rażąco niskie kwota wskazana przez oferenta nie odpowiada cenom 

rynkowym.  

Jak stwierdził Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 30 stycznia 2007 r. sygn. akt XIX Ga 

3/07 o cenie rażąco niskiej można mówić wówczas, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł 

rynkowych wykonanie umowy przez Wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne. Rażąco niska cena 

to cena niewiarygodna, oderwana całkowicie od realiów rynkowych. Biorąc pod uwagę orzecznictwa 

Zamawiający przyjmuje, że punktami odniesienia dla określenia rażąco niskiej ceny są przede 

wszystkim wartość przedmiotu zamówienia, ceny innych ofert złożonych w postępowaniu, wiedza, 

doświadczenie i rozeznanie warunków rynkowych jakimi dysponuje Zamawiający.  

Zaniżenie ceny powoduje zagrożenie nienależytego wykonania zamówienia lub niewykonania 

zamówienia w przyszłości. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.  
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