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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

,, Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w Gminie Nasielsk w ramach projektu 

„Dostępna Szkoła –innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni 

edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”- wsparcie dodatkowej 

osoby dorosłej: nauczyciela współorganizującego proces kształcenia uczniów, specjalisty, 

pomocy nauczyciela’’  

Część 1:  Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana 

Starzyńskiego w wymiarze 1020 godzin (po 45 minut każda) -15 godzin tygodniowo -w okresie 

realizacji projektu  01.09.2021 – 30.03.2023. 

Część 3:  Zatrudnienie pomocy nauczyciela w Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa 

Poniatowskiego w Starych Pieścirogach w wymiarze 1560 godzin (po 60 minut każda) -w okresie 

realizacji projektu – termin realizacji 01.09.2021 – 31.08.2022 

Część 4: Zatrudnienie psychologa w Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w 

Starych Pieścirogach w wymiarze  748 godzin (po 60 minut każda) w okresie realizacji projektu – 

termin realizacji 01.09.2021 – 30.03.2023  

Część 5: Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie w Szkole Podstawowej 

Nr 1 im Konstytucji 3 Maja w Nasielsku w wymiarze  680 godzin (po 45 minut każda) w okresie 

realizacji projektu – termin realizacji 01.09.2021 – 30.03.2023 

Część 6:  Zatrudnienie psychologa w Szkole Podstawowej Nr 1 im Konstytucji 3 Maja w Nasielsku w 

wymiarze  748 godzin (po 60 minut każda) w okresie realizacji projektu - – termin realizacji 

01.09.2021 – 30.03.2023 

 

A. Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2021.0.1129) – dalej ustawa Pzp, zamawiający 

informuje, że unieważnił postępowanie w zakresie Części 1, 3, 4, 5 i 6.  

B. Postępowanie zostaje unieważnione  

1) w części 1, 3, 4 i 6 na mocy art. 255 pkt 1) ustawy Pzp, z uwagi na to, że 

w postępowaniu nie złożono żadnej oferty; 

2) w części 5 na mocy art. 255 pkt 2) ustawy Pzp, z uwagi na to, że w postępowaniu 

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

1. Uzasadnienie prawne : art. 226 ust. 1 pkt 3; 

2. Uzasadnienie faktyczne : podczas weryfikacji ofert złożonych w Części 5 

pod względem poprawności podpisu stwierdzono, iż oferta nr 1 
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Wykonawcy Elżbieta Olszewska, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1e oraz 

oferta nr 2 Wykonawcy Anna Łączyńska, ul. Staszica 1D, 05-190 Nasielsk, 

które to oferty Wykonawcy złożyli poprzez platformę przetargową, jak 

również dołączone do nich załączniki nie zostały podpisane żadnym 

z możliwych podpisów, tj.  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  Zgodnie z komunikatem 

po weryfikacji uwierzytelnienie e-dokumentu nie było możliwie. 

Weryfikator nie wykrył wśród przesłanych plików żadnego pliku 

z podpisem. 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, 

o którym mowa w art. 125 oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu 

wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ust. 1, 

składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Na mocy art. 73 § 1 Kodeksu Cywilnego jeżeli ustawa 

zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową albo 

elektroniczną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy 

jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. 

Czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy (wynikającej 

z ustawy i wskazanej w SWZ) jest nieważna i nie wywołuje skutków 

prawnych. Z powyższego wynika, iż brak podpisu elektronicznego w 

 ofercie złożonej w postaci elektronicznej, stanowi bezwzględną 

podstawę do odrzucenia takiej oferty z postępowania. 

W związku z powyższym oferty zostały odrzucone.  
 

 

C. Zamawiający informuje jednocześnie, że: 

1. wobec  czynności  Zamawiającego  przysługują  Wykonawcom  oraz  innym 

podmiotom wskazanym w art. 505 ustawy Pzp środki ochrony prawnej 

w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX ustawy Pzp; 
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