
Oznaczenie sprawy: I.272.2.2021                 

 Mińsk Mazowiecki, 16.09.2021 r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY 

 
Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim,  

ul. T. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  
 

zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej pzp, niniejszym zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu w trybie 
podstawowym bez negocjacji na: 

WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH 
W OBIEKTACH POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

                   
ODRZUCONO OFERTĘ 

Nr 
oferty Nazwa, siedziba 

1. 

TELNES Instalacje Elektryczne Sp. c.  
Jarosław, Marek i Jacek Karczmarscy  
ul. Jaśminowa 11 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
województwo mazowieckie 

 
 
UZASADNIENIE PRAWNE: oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2c ustawy PZP, gdyż 
Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub 
podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń oraz jest 
nieważna na podstawie odrębnych przepisów ,na co wskazuje art. 226 ust. 1 pkt 4 powyżej cytowanej ustawy w 
związku z art. 73 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 PZP, gdyż Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 
 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE: Oferta nie została złożona zgodnie z art. 63 ust. 2 Kodeksu cywilnego, a taką formę jej 
złożenia pod rygorem nieważności zastrzeżono w art. 73 Kodeksu cywilnego - Wykonawca, będący wspólnikiem 
spółki cywilnej, nie przesłał w terminie uzupełnia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu tj. nie przedłożył pełnomocnictw podpisanych zgodnie z pkt. 9.25. i 9.26. Specyfikacji warunków 
zamówienia oraz nie przedłożył, dla osób upoważniających, Oświadczenia dotyczącego spełniania warunków 
udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, zgodnego ze wzorem załącznika Nr 2 do SWZ, na co 
Zamawiający wskazywał w pkt. 17. SWZ. Ponadto Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. W związku z powyższym oferta ta jest nieważna i podlega odrzuceniu.  
 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ  

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w SWZ oraz w Dziale IX Ustawy Prawo zamówień 
publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 59. 
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