
 

 

  
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 12.08.2020 r. 
   

 

dot.: numer sprawy: 42/ST/SPIS/PN/2020 

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej 
poświęconej promocji PSR 2020”, numer sprawy: 42/ST/SPIS/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 
144-354923 z dnia 28-07-2020 r. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 288), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia o 
odrzuceniu oferty Wykonawcy: Agencja Reklamowa Dsk Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bielawskiej 6 lok. 3  
w (02-511) Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji PSR 2020”; 
numer sprawy: 42/ST/SPIS/PN/2020, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2), tj. treść oferty nie odpowiada treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Uzasadnienie: 
W dniu 11 sierpnia 2020 r. Zamawiający w trakcie badania złożonej oferty stwierdził, że oferta złożona w ww.  
postępowaniu to skan dokumentu (fotokopia). Wykonawca złożył ofertę w postaci pliku .pdf, który nie został 
powiązany z żadnym dodatkowym  plikiem  wskazującym  na  opatrzenie  go  jakimkolwiek  podpisem  
elektronicznym. W związku z powyższym brak jest możliwości weryfikacji, czy Formularz oferty oraz przesłane 
załączniki, tj. formularz cenowy oraz Jednolity Europejski dokument zamówienia zostały opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnioną do tej czynności osobę.  

Zamawiający zgodnie z pkt 2.4 oraz 2.8 SIWZ Zamawiający wymagał: ,,Ofertę należy sporządzić w języku 
polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych txt, .rtf, .pdf, .odt, .ods, .doc, .docx, .xls, .xslx, 
.xps, i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym (…)”. ,,Zamawiający wymaga złożenia oferty opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”.  

Ponadto Zamawiający w pkt 2.20 SIWZ wskazał, że ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci 
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający uznał, iż oferta Wykonawcy Agencja Reklamowa Dsk Sp. z o.o.  
z siedzibą przy ul. Bielawskiej 6 lok. 3 w (02-511) Warszawie, podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2), 
tj. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zgodnie z wprowadzonym mocą ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 
Publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1020 z późn. zm.) – dalej: Ustawa Zmieniająca - art. 10a ust. 5 Pzp oferty sporządza 
się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Biorąc jednak pod uwagę przepis przejściowy Ustawy Zmieniającej tj. art. 18 pkt 4, w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed 18.10.2018 r., a w przypadku postępowań 
prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed 18.04.2017 r. oferty składa się pod rygorem nieważności w 
formie pisemnej albo – za zgodą Zamawiającego – w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio 
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 73 § 1 KC, stosowanym 
na podstawie art. 14 PZP, jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez 
zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. Dla zachowania formy 
pisemnej czynności prawnej przepis art. 78 § 1 KC wymaga złożenia podpisu na dokumencie obejmującym treść 
oświadczenia woli. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w 
postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 781 § 1 KC). 



2 

Zgodnie zaś z art. 10a ust. 5 Pzp, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a (w tym Jednolity Europejski Dokument zamówienia), sporządza się, pod 
rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wykonawcy, którego oferta została odrzucona z postępowania przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180 
ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,  
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o odrzuceniu oferty 
Wykonawcy. 

 

Zastępująca  
Dyrektora Generalnego GUS  

Małgorzata Sołtyszewska  
Dyrektor Departamentu  

Administracyjno-Budżetowego 
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