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D/13/2020    Opole, 25.05.2020 r. 

L.dz. DZP: 447/2020                            

Do: 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia      

udzielonego jako część zamówienia, określonego w Planie Zamówień Publicznych Zamawiającego, o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”,  

pn.: Zakup oprogramowania, licencji i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu „Zintegrowany 

Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”, w:  

Części nr 3: Zakup 6 szt. licencji Microsoft Windows Server 

Części nr 4: Zakup 2 szt. licencji Microsoft SQL Server Enterprise 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Zamawiający zawiadamia o ODRZUCENIU w części nr 3 i 4 

przedmiotowego postępowania oferty nr 4, złożonej przez Wykonawcę Onex Group Jakub Hryciuk,                 

Al. NMP 34, 42-200 Częstochowa zwanego dalej Wykonawcą, na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy, tj.: jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy, 

tj.: jest nieważna  na podstawie odrębnych przepisów. 

 

UZASADNIENIE 

Całość Oferty nr 4 wraz z pełnomocnictwem została podpisana przez Panią Beatę Bożek. Do oferty 

zostało dołączone pełnomocnictwo dla Pani Beaty Bożek, które winno być podpisane przez osobę do tego 

uprawnioną, tj. Pana Jakuba Hryciuka, a nie przez osobę której pełnomocnictwo dotyczy.  

 

Wykonawca w dniu 21.05.2020 został wezwany przez Zamawiającego (pismem L.dz. DZP: 445/2020)      

do dostarczenia Zamawiającemu pełnomocnictwa dla Pani Beaty Bożek, w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę do tego upoważnioną. 

 

Wykonawca odpowiedział na wezwanie, dostarczając Zamawiającemu nieprawidłowo podpisane 

pełnomocnictwo dla Pani Beaty Bożek. Z załączonego pełnomocnictwa wynika, że Pan Jakuba Hryciuk dokonał 

próby jego podpisania. Podczas weryfikacji Zamawiający, powziął informację, że podpis został błędnie 

zweryfikowany. Przedmiotowe pełnomocnictwo nie może zostać przez Zamawiającego przyjęte i poddane ocenie, 

gdyż zgodnie z treścią Rozdziału I pkt. 6 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w nawiązaniu            

do zapisów art. 99 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) 

pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, dodatkowo zgodnie       

z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. KC (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495)  czynność dokonana przez osobę, 

która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna, tym samym złożoną przez Panią Beatę Bożek ofertę 

należy traktować jako niepodpisaną, co jest rozumiane jako nieprawidłowe złożenie oferty. 

 

W związku z powyższym odrzucenie oferty Wykonawcy jest w pełni uzasadnione i stanowi obowiązek 

Zamawiającego. 

KANCLERZ 
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