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Kobylaica, dnta 25.04.2019 t.
Zamawiaiqcy:
Gmina Kobylnica
ul. Gt6wna 20
76-251 Kobylnica
NIP: 839 17 19 997
tel.: 59 842 90 70 do 7l
fax: 59 842 90 72
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl

ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCY KToREGO OFERTA ZOSTALA ODRZUCONA
w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego, kt6rego warto66 szacunkowa ptzekracza
kwoty okre6lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam6wief
publicznych, realizowanvm w trybie przetargu nieograniczonego bez moiliwo6ci skfadania ofert
czg6ciouych na udzielenie i obsiugg zlotowego krcdrtu dlugotetminowego w wvsoko6ci
10.000.000 zl opublikowanego w Dzienniku Urzgdowl'm Unii Europeiskiei nr 2019 /S 042-095467

w dniu 28.02.2019 roku.

Gmina Kobr-lnica, jako Zamawiaj4cv w przedmiotorwm postqpowaniu o udzielenie zam6rvtenra
publicznego, dzialajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustaw)'z dnia 29 st1'cznia 200,1 r. Praw'o zam6wieri
publicznych, zwancj dalej PZP, zatliiadamia 2e w niniejszvm przetargu ofcrta nr 1 zlo|ona przez
\V1'konas'cg - Bank Polskiei Sp<i'ldzielczo6ci S.A. qr Warszawie (ul. Grzybowska 81, 00-8,14
Warszawa, Oddzial w Gdyni) - zostala odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 PZP, poniewei
jest niewaina na podstawie odrQbnych przepis6w.

UZASADNIENIE

Zamari\4<:;, zgodnie z art.70a PZP prowadzi niniejszc postgpou'anie w formic elektroniczncj i rwmagal,
abv ofetta oraz wszystkic inne dokumenty byly zamicszczone na platformic zakupowej
(ht ms: / /olat [ormazakuoowa.ol/on/kobllnica) w nostaci elektronicznei. onalrzone kualifikouanrm
podpisem elekuonicznvm.

Komisja przetargowa zweryFrkowala poprawno6i podpisu pod ofertq zloion4 przez Bank Polskiej
Sp6ldzielczo(ci S.A., w wyniku czego okazalo siq, i2 oferta nie iest podpisana kwalihkowanym podpisem
elektronicznym. Brak podpisu pod ofert4 skutkuje tym, 2e oferta iest niewaina O6wiadczenie woli, lakq
iest oferta wymaga dla swej waino(ci podpisu.

Zgodnie z art. 78(1) Kodeksu cywilnego $ 1. ,,Da Tachowania elektntiqr/ Jbml tAuroici pratat/ alstarqa

Tk rie oiaiadrrytia woli w po ari elcktmtieat{ i opatraetie go kwalfkovatln podpitext elektmtiqryn".

W zwi4zku z powy2szym oferty oraz dokumenti skladane w formie elektronicznej na platformie
zakupowej powinny by6 podpisane lor,,alihkowanym podpisem elektronicznym. Brak tego podpisu
wyklucza mo2liwoit vznania ofetry za odwiadczenie wo[.

Maj4c na wzglg&ie powyisze odrzucenie ofefi iest zasadne i konieczne.

Zgodnie z att. 92 ust. 2 PZP nrruqsze zawiadomienie zamieszczono na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy
Kobylnica oraz na stronie inremetowe; http://bip.kobylnica.tensoft.pl/

https.//plarformazakupowa.pl/pn/kobylnica w dniu iego przektzaora Wykonawcom,
w dniulb.:04.2019 r.

( )trzvmuiai

1. lllP UG Kobylnica
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