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Rzeszów, dnia 16-05-2013 r. 

OR-IV.272.1.17.2013                      
 

Do wszystkich Wykonawców,  
którzy złożyli oferty  
w przedmiotowym postępowaniu 
 
Do zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego 
 

Do zamieszczenia w miejscu publicznie 
dostępnym w siedzibie zamawiającego 
 

 
ZAWIADOMIENIE  

 
Stosownie do art. 92 w związku z art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”  
informuję, że zamawiający uwzględniając w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu wniesionym 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. 
„Opracowanie planu transportowego” przez „BLUE OCEAN” Business Consulting Sp. z o.o.,  

ul. Kopernika 30 lok. 536, 00-950 Warszawa: 

 
 unieważnia czynność polegającą na wykluczeniu odwołującego i odrzuceniu złożonej przez niego 

oferty, 

 unieważnia czynność wyboru oferty, w tym czynność polegającą na wyborze oferty złożonej przez 

konsorcjum firm: „TRAKO” Wierzbicki i wspólnicy S.J., ul. Krasińskiego 15A/5, 50-449 Wrocław 
(lider) oraz „TRAKO” Marek Wierzbicki, Wilczyce, ul. Sosnowa 29, 51-361 Wrocław, 

 dokonał czynności polegającej na ponownym badaniu i ocenie ofert niepodlegających odrzuceniu, 

w wyniku czego ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą ilość punktów: 

 

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo 
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, który 

złożył ofertę: 

Liczba przyznanych ofercie 
punktów  

w kryterium oceny ofert: 
Łączna 

punktacja: 

I. Cena oferty - 100% 

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu  
Sp. z o.o., 00-682 Warszawa, ul. Hoża 86 

49,18 49,18 

Konsorcjum firm: „TRAKO” Wierzbicki i wspólnicy S.J. 
ul. Krasińskiego 15A/5, 50-449 Wrocław (lider)  

oraz „TRAKO” Marek Wierzbicki, Wilczyce,  
ul. Sosnowa 29, 51-361 Wrocław 

74,84 74,84 

„BLUE OCEAN” Business Consulting  
Sp. z o.o., ul. Kopernika 30 lok. 536,  00-950 Warszawa 

100,00 100,00 

WYG INTERNATIONAL Sp. z o.o. 
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa 

43,17 43,17 

International Management Services  
Sp. z o.o., ul. Felicjanek 4/10, 31-104 Kraków 

51,19 51,19 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji 
Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie 

30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11 
29,36 29,36 
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 dokonał czynności polegającej na ponownym wyborze oferty spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu, w wyniku czego: 
 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy którym jest: „BLUE OCEAN” Business Consulting Sp.  
z o.o., ul. Kopernika 30 lok. 536 00-950 Warszawa. Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną 

spośród ofert podlegających ocenie. Oferta spośród ofert podlegających ocenie uzyskała największą 
ilość punktów w łącznej ich ocenie. 

 
 

 
 

Konsorcjum firm: Collect Consulting S.A.  
ul. Rolna 14, 40-555 Katowice (lider)  

oraz INVEST & CONSULTING GROUP Sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 11, lok. E6, 40-082 Katowice 

69,20 69,20 


