
Protokół 

 

Z otwarcia ofert w przetargach prowadzonych na podstawie przepisów kodeksu 

cywilnego najem samochodów do transportu sprzętu i zawodników Polskiego 

Związku Kajakowego  w slalomie kajakowym oraz sprincie kajakowym   

W dniu 3 marca 2022 r. o godz. 15.00, w siedzibie Organizatora dokonano otwarcia 

złożonych ofert.  

Otwarcia dokonał Dyrektor Biura Pan Kajetan Broniewski w obecności radcy 

prawnego Katarzyny Zielińskiej  

Stwierdzono, że wpłynęło 5 ofert  -  złożone w terminie określonym w Ogłoszeniu. 

Koperty były nienaruszone. 

W takcie otwarcia odczytano nazwę i siedzibę składających ofertę. 

Oferty złożyli: 

1. Marek Głomski  z siedzibą w Bydgoszczy ul Brzozowa 8/58 oferta na  grupy 

kajakarzy seniorów oraz U23 cena 2,70 (za 1 km brutto)  zagranica i  2,30 zł 

kraj. 

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STP Romuald Saja z siedziba w Bydgoszczy 

oferta na części 1.4 i 5  (sprint kajakowy) tj seniorów, kanadyjkarzy i juniorów 

i U23 cena  (za 1 km brutto) - 2,20 zł  kraj 2,50 zł zagranica. 

3. Krakowski Klub Kajakowy  z siedzibą w Krakowie ul. Kolna 2  oferta na 

slalom kajakowy część I – seniorzy i część II Juniorzy,U-23 FRKF, cena (za 1 

km brutto) kraj 2,50 zł i zagranica 2,80 zł. 

4. Kanusport Tomasz Kryk  z siedzibą w Komornikach ul. Telimeny 33  – oferta 

na  sprint kajakowy seniorek i U23(część 2 i 5 ) - cena (za 1 km brutto) 2,20 zł  

kraj i 2,70 zł zagranica.  

5. Usługi Transportowe  Kazimierz Augustyński z siedzibą w Strączno 50 oferta 

na części 1,3 i 5 tj  seniorów, seniorów sprint kajakowy oraz  juniorów i U23  

Transport sprzętu cena (za 1 km brutto)kraj 2,21 zł i  zagranica 2,50 zł  

Autobus kraj 5,51 zł i  zagranica 5,95 zł . 

 

 W trakcie oceny formalnej ofert dokonanej przez radcę prawnego stwierdzono że 

oferta złożona Marek Głomski  z siedzibą w Bydgoszczy  nie zawiera odpisu z 

CEIDG oraz polisy a także wykonawca wskazał, że składa ofertę na  „grupy 

kajakarzy seniorów oraz U23” co nie jest nazwą żadnego z ogłaszanych przetargów  

a zatem oferta podlega odrzuceniu.  

Pozostałe oferty zwierają wszystkie wymagane dokumenty.  

Organizator  postanowił zawrzeć umowy ze wszystkimi wykonawcami, którzy 

złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu dopuszczając tym samym w częściach w 

których  zostało złożonych kilka ofert podział poszczególnych wyjazdów pomiędzy 

wykonawców.   

 


