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INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn. „Usługi gastronomiczne 
polegające na przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków dla klientów Ośrodka 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w lokalu Wykonawcy w roku 2022".

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Bielany m. st. Warszawy zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w 
części II na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy.

Uzasadnienie:
Dla części II postępowania w terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęła 1 oferta 
złożona przez Wykonawcę: Bar Mleczny „Marymont" A. Idkowska M. Idkowski.
Zgodnie z zapisami Rozdziału VII ust. III „Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w 
ogólnodostępnych formatach danych w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym."
W wyniku sprawdzenia poprawności podpisów złożonej oferty Zamawiający stwierdził, iż 
Wykonawca złożył ofertę, która nie została opatrzona podpisem elektronicznym. Oferta 
została jedynie zeskanowana bez opatrzenia jej odpowiednim podpisem zgodnie z zapisami 
zawartymi w SWZ.
Powyższe okoliczności, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 6, stanowią podstawę do odrzucenia 
oferty, która nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.
Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu dla części II wpłynęła tylko jedna oferta 
podlegająca odrzuceniu, Zamawiający unieważnia postępowanie dla tej części.

Na czynność odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania przysługują środki ochrony 
prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp.
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