
Oznaczenie sprawy: I.272.1.2021                 

 Mińsk Mazowiecki, 29.06.2021 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 UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASU WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM PEŁNEJ 
PROCEDURY OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

w podziale na 3 części: 

-        część I - gmina Stanisławów, powierzchnia 1626 ha; 
-        część II - gmina Siennica, powierzchnia 1531 ha; 
-        część III - miasto i gmina Mrozy, powierzchnia 1518 ha; 

                     
 

ODRZUCONO OFERTĘ 

Nr 
oferty Nazwa, siedziba Część,  

której dotyczy odrzucenie 

1. 
ZP Arka Sp. z o.o.  
ul. Księcia Poniatowskiego 69, 
08-110 Siedlce 

I 
II 
III 

 
UZASADNIENIE PRAWNE: oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, gdyż jest niezgodna z treścią art. 63 ust. 2 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.).  
 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE: Wykonawca złożył ofertę, która nie została podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione, co Zamawiający wskazał w pkt. 9.5. lit. c) Specyfikacji warunków zamówienia 
zwanej dalej SWZ. Tym samym 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. 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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