
 

 

 

Kraków, dnia 05.03.2021r.  

 

Dotyczy: Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym at. 275 pkt. 1 na usługi społeczne 

bez możliwości negocjacji, o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 2019 z 

późn. zm); którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy usług edukacyjnych polegających na 

przeprowadzeniu zajęć odpowiednio w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia według 7 

grup tematycznych; Sprawa znak: ZP.240.21 -02 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 1 i W CZĘŚCI NR 6 

Zamawiający unieważnia postępowanie ZP.240.21 – 02 w części 1 i w części nr 6 na podstawie art. na 

podstawie art. 255 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych – wszystkie złożone oferty podlegały 

odrzuceniu.   

UZASADNIENIE DLA  CZĘŚCI 2 
 
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w części 1 oferta wykonawcy Centrum 

Szkoleń Informatycznych VEDIUS Waldemar Węglarz, ul. Marszałka Piłsudskiego 4c/12 34-700 Rabka 

Zdrój oraz oferta złożona w części nr 6 przez Wykonawcę Piotr Cymanow, 30-654 Kraków, ul. 

Wspólna 48 zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 6) - nie zostały sporządzone lub 

przekazane w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub 

przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez 

zamawiającego;   

Uzasadnienie: 

Zamawiający wskazuje, iż oferty ww.  wykonawców  zostały przekazane  za pośrednictwem 

udostępnionej przez Zamawiającego platformie, jednak nie zostały podpisane przez Wykonawców w 

sposób określony w SWZ rozdział 11) pkt. 13 „Oferta musi być złożona na udostępnionej przez 

Zamawiającego platformie z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana przy użyciu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego przez osobę 

(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zapisami pkt 10) 

SWZ”. 

Mając na uwadze powyższe oraz biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny, odrzucenie oferty 

złożonej przez Wykonawcę  Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS Waldemar Węglarz, ul. 

Marszałka Piłsudskiego 4c/12 34-700 Rabka Zdrój w części nr 1 oraz przez Wykonawcę Piotr 

Cymanow, 30-654 Kraków, ul. Wspólna 48 w części nr 6 zamówienia, jest obligatoryjne i w pełni 

uzasadnione. 

 

 



 

 

 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert w części 2 zamówienia:  
Zamawiający odstąpił od oceny i porównania ofert z uwagi na konieczność unieważnienie 
postępowania w oparciu o wyżej powołaną podstawę prawną i faktyczną. 

 
 

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższej decyzji i rozstrzygnięcia w części 2 zamówienia 
przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 dni od dnia 
przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, 
w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 
Dziękujemy za zainteresowanie postępowaniem o zamówienie publiczne i złożenie oferty.  
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na 
adres: https://platformazakupowa.pl/pn/upjp2, 
 
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym 
Zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną. 

 
 
 

Z poważaniem 
 
 
 
 
 

               
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://platformazakupowa.pl/pn/upjp2

		2021-03-05T14:43:04+0100




