
 

 

Bożków, 07.07.2022r  

 

DZS.26260.5.2022.PH 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie art.275 pkt. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1129 z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą PZP, tj. w trybie podstawowym bez negocjacji, 

o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy 

PZP, pn: „Usługa cateringu – przygotowanie i dowóz posiłków do DZS w Bożkowie” 

 prowadzonego przez: Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, 57-441 Bożków 89a. 

Działając na podstawie art. 260 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. Zm.), Zamawiający informuje o: 

1. Odrzuceniu oferty złożonej przez Usługi Gastronomiczne Catering Paulina Pyrka 

Os. XXX-lecia 27, 57-402 Nowa Ruda na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, 5 i 6. 

Uzasadnienie: 

W przedmiotowym postępowaniu, w dniu 04.07.2022r o godz. 10:00 miało miejsce otwarcie 

ofert. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta:   

1. Usługi Gastronomiczne Catering Paulina Pyrka 

Os. XXX-lecia 27, 57-402 Nowa Ruda 

W toku badania oferty Zamawiający stwierdził, iż oferta złożona przez w/w wykonawcę 

podlega odrzuceniu ponieważ, nie spełnia podstawowego wymogu świadczącego o 

skutecznym złożeniu oferty, tj. złożenia pod rygorem nieważności oferty w formie 

elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym pod rygorem nieważności, który wynika wprost z art. 63 ust. 2 ustawy.  

Treść art. 63 ust. 2 ustawy została odzwierciedlona w pkt. XIII SWZ, w którym wymagano aby 

Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Wykonawca składając ofertę nie spełnił powyższego wymogu, gdyż złożona przez 

Wykonawcę oferta została złożona, jako skan oferty papierowej, jednak nie została 

opatrzona żadnym z podpisów wymaganych przepisami art. 63 ust. 2 ustawy, tj.: ani 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wymagany do zachowania formy elektronicznej), 

ani podpisem zaufanym, ani też podpisem osobistym.  



 

 

Z uwagi na powyższe ziściła się przesłanka unieważnienia postępowania, o której mowa w 

art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp.  

 

Z poważaniem, 
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