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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.

U. z 2021 r., poz. 1129 tj.), dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art.

275 pkt 1 ustawy Pzp na  przeprowadzenie zajęć wyrównawczych – korepetycji  z języka polskiego,

języka niemieckiego, języka angielskiego i matematyki dla 53 dzieci z rodzin zastępczych i placówek

opiekuńczo-  wychowawczych  typu  rodzinnego  z  powiatu  piotrkowskiego  w ramach  projektu  pn.

,,W RODZINIE SIŁA 2” ogłoszonego w BZP pod nr 2022/BZP 00072786 z dnia 02.03.2022 r. 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 255 pkt 2 ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

wszystkie  złożone  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  albo  oferty  podlegały

odrzuceniu”.

 Uzasadnienie faktyczne:

 W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

1. Centrum Języków Obcych”COGITO’’ Olga Łopusiewicz - Łukaszewska ul. Jasna 37,  97-300

Piotrków  Trybunalski  -  oferta  odrzucona   zgodnie  z  art.  63  ust.  2  ustawy  Pzp:

„W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie  o wartości mniejszej niż progi unijne

ofertę,  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu   o  udzielenie  zamówienia  lub

w  konkursie,  oświadczenie,  o  którym  mowa  w  art.  125  ust.  1,  składa  się,  pod  rygorem



nieważności,  w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym”. W niniejszym postępowaniu powyższy wymóg wynika

również   z  treści  postanowień  Specyfikacji  Warunków Zamówienia,  gdyż  w rozdziale  XII

Zamawiający zawarł informację o sposobie przygotowania oferty. Dodatkowo, zgodnie z 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” oraz zgodnie z art. 781 § 1

Kodeksu  cywilnego,  cytuję:  „Do  zachowania  elektronicznej  formy  czynności  prawnej

wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym

podpisem elektronicznym”.  Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub osobisty

ma określony cel – pozwala na identyfikację osoby, która w imieniu własnym, bądź w imieniu

reprezentowanego  przez  siebie  podmiotu  złożyła  określone  oświadczenie  woli.  Brak

kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego,  lub  podpisu  zaufanego  lub  podpisu  osobistego

uniemożliwia potwierdzenie, że oferta została złożona przez uprawnione do tego osoby. Oferta

złożona z naruszeniem wyżej wymogów jest sprzeczna z przepisami ustawy Prawo zamówień

publicznych i jednocześnie nieważna na podstawie odrębnych przepisów .

2. Niepubliczna  Placówka  Wychowania  Pozaszkolnego   CE  LINGUA   organ  prowadzący

UNIFUND Sp. z o.o. ul.  Młyńska 9/1, 31-469 Kraków  -  oferta odrzucona ponieważ była

niezgodna  z  warunkami  zamówienia.  Zgodnie  z  zapisami  rozdziału  III  pkt  5  Specyfikacji

Warunków Zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca

zaś  w  swojej  ofercie  zaproponował  jedynie  częściowe  wykonanie  zamówienie  czyli

przeprowadzenie  korepetycji   z  trzech  przedmiotów  tj.  z  języka  polskiego,  z  języka

angielskiego  i  matematyki  (  specyfikacja  zawiera  realizację  korepetycji  z  czterech

przedmiotów).Obowiązkiem zaś  Wykonawcy ubiegającego się  o  udzielenie  zamówienia  jest



złożenie oferty potwierdzającej realizację pełnego zakresu zamówienia.  W ustalonym stanie

faktycznym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy

Pzp jako niezgodna  z warunkami zamówienia zawartymi w SWZ.

 Tym  samym,  ponieważ  wszystkie  złożone  w  przedmiotowym  postępowaniu  oferty  podlegają

odrzuceniu zgodnie z dyspozycją art. 226 ust 1 pkt 5 oraz pkt 6 Ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia

postępowanie o udzielenie zamówienia. Zamawiający informuje, że w postępowaniu odrzucono dwie

oferty. 
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