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„PIAST TOURIST” Józef Szpetkowski
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ZAWIADOMIENIE
o odrzuceniu oferty
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1) i 8) Prawa zamówień
publicznych (Dz.U.2019.1843 z dnia 2019.09.27 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany
odrzucić Państwa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:
"Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów
w roku szkolnym 2020/2021"
gdyż:
jej treść jest niezgodna z ustawą oraz jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Uzasadnienie: Złożona w postępowaniu oferta została niepodpisana. Na ostatniej stronie
formularza oferty umieszczono jedynie pieczątkę Wykonawcy, bez wymaganego podpisu
osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
W procedurze wyboru najkorzystniejszej oferty obowiązuje zasada pisemności zawarta
w art. 9 Prawa zamówień publicznych, który stanowi, iż postępowanie o udzielenie
zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem
formy pisemnej i w języku polskim.
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Dla zachowania formy pisemnej czynności prawnej konieczne jest złożenie własnoręcznego
podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (art. 78 § 1 k.c.). Złożenie
oświadczenia bez podpisu jest uchybieniem nieusuwalnym i stanowi o niezachowaniu formy
wymaganej przepisami.
Oferta złożona z naruszeniem przepisów o formie jest sprzeczna z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych (tj. z art. 9 ust. 1 ustawy) i jednocześnie nieważna na podstawie
odrębnych przepisów, tj. przepisów Kodeksu cywilnego, określających skutki niezachowania
formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Niezachowanie formy pisemnej oferty
nie może być w żaden sposób konwalidowane, bowiem skutki braku wymaganej formy
określone

są

bezwzględnie

obowiązującymi

przepisami,

niezależnie

od

przyczyn

niezachowania formy pisemnej, a więc również w sytuacji, gdy jest to wynikiem przeoczenia.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp przysługuje
odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminach
i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Pzp.
Z up. WÓJTA
/-/ Artur Kansy - Budzicz
Zastępca Wójta
……......................................................
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:
- Adresat,
- a/a.
Do wiadomości:
- Wykonawcy którzy złożyli oferty.
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