
 

 

 
Gdańsk, dnia 19 stycznia 2022r. 

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym   
(bez negocjacji) na kompleksową obsługę dostawy biletów lotniczych dla Gdańskiego 
Teatru Szekspirowskiego, nr ZP/TP/3/GTS/21. 
 

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zw. dalej Ustawą Pzp, Zamawiający 
informuje o wyniku postępowania. 

 
1. W postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 

Nr oferty  Nazwa (firma) i adres wykonawcy  Cena oferty (opłata za 
wystawienie biletu) 

1  Delta Tour Sp. z o.o. 
Ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa 
NIP 5262237697 

0,01 

2  WHYNOTTRAVEL Sp. z o.o. Sp.k. 
Ul. Kielnarowa108A, 36-020 Tyczyn 
NIP: 8133380514 

0,01 

 
2. Na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 lit. c Ustawy Pzp odrzucono ofertę: 

 
WHYNOTTRAVEL Sp. z o.o. sp.k.  
ul. Kielnarowa 108A 
36-020 Tyczyn 

 
Uzasadnienie 
Zgodnie z §6 ust. 6 Specyfikacji Warunków Zamówienia, Wykonawca został zobowiązany do 
załączenia do oferty, w celu oceny jej zgodności z wymogami zawartymi w SWZ, aktualnego 
certyfikatu IATA – w przypadku linii lotniczych będących członkami IATA lub dokumentu 
potwierdzającego aktualną akredytację IATA uprawniającą do usługi w zakresie agencji 
sprzedaży biletów lotniczych – w przypadku pozostałych wykonawców. 
Wykonawca załączył do oferty wymagany certyfikat, jednak bez opatrzenia go 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub osobistym. 
Zgodnie z §7 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 roku w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotowe środki dowodowe sporządza się w 
postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320). 
W przypadku gdy (…) przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione 
podmioty zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej I opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Powyższe znalazło potwierdzenie także w zapisach § 6 ust. 8 SWZ.  
Zamawiający nie przewidział czynności uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego 
w sytuacji niezłożenia lub złożenia niekompletnego dokumentu, zatem niezłożenie 
dokumentu opatrzonego stosownym podpisem, traktowane jest tak samo, jak jego 
niezłożenie.  
Wobec powyższego, w oparciu o art. 226 ust.1 pkt 2 lit. c Ustawy Pzp, zgodnie z którym 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę który nie złożył w 
przewidzianym przedmiotowego środka dowodowego, ofertę odrzucono.  



 

 

 
3. Klasyfikacja ofert 
Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu 
nie ma możliwości porównania ofert zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny ofert. 
 
4. Dokonano wyboru Wykonawcy: 
Delta Tour Sp. z o.o.  
ul. Czerska 18 
00-732 Warszawa Ilość uzyskanych punktów – 100,00 
 
Uzasadnienie 
Wyłoniono Wykonawcę, który jako jedyny złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. 


