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                   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty                                 

 Zamawiający „Zakład Komunalny Pokój” Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, działając na

podstawie art. 253 ust. 1  pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych

(tekst  jednolity  Dz.  U.  Z  2019r.  Poz  2019)  informuje  o  wykonawcach,  których  oferty  zostały

odrzucone. 

W związku z art.  226 ust.  1  pkt  4 Zamawiający odrzuca ofertę,  która jest  nieważna  na

podstawie odrębnych przepisów, następującego Wykonawcy: 

1.  Lenort Stanisław

     63-640 Bralin, Nowa Wieś Książęca 87

2. PURG „AGRA“ Sp. z o.o.

    45-594 Opole, ul. Firmowa 5 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający w dniu  24.05.2021 dokonał otwarcia ofert.  W prowadzonym postępowaniu

wpłynęły  oferty Wykonawców :

Lenort Stanisław  z siedzibą 63-640 Bralin, Nowa Wieś Książęca 87.

PURG „AGRA“ Sp. z o.o. z siedzibą 45-594 Opole, ul. Firmowa 5.

Złożone  oferty  jak  i  załączone  dokumenty nie  zostały prawidłowo  podpisane.  Wykonawcy  nie

opatrzyli podpisem dokumentów, a jedynie Formularz do  wysyłki przez e-PUAP. Zgodnie z art. 63

ust. 2  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 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 związku z czym podpisanie samego formularza do komunikacji e-PUAP podpisem zaufanym, ale

nie podpisanie żadnym podpisem oferty i innych dokumentów, które tego wymagają, oznacza jest

ona  nieważna  na  podstawie  odrębnych  przepisów  i  zaistniała  konieczność  jej  odrzucenia  na

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. W związku z czym postanowiono jak w sentencji. 

        W związku z art. 226 ust. 1 pkt 6 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona

lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania



lub  przekazywania  oferty  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  określonymi  przez

zamawiającego następującego Wykonawcy:

1. Fujarczuk Henryk

    Hurtownia Spożywczo-Owocowo-Warzywna

     48-303 Nysa, ul.Morcinka 66C

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający w dniu  24.05.2021 dokonał otwarcia ofert.  W prowadzonym postępowaniu

wpłynęła oferta Wykonawcy:

Fujarczuk  Henryk  Hurtownia  Spożywczo-Owocowo-Warzywna  z  siedzibą  w  48-303  Nysa,

ul.Morcinka 66C. 

Oferta jak i złożone dokumenty nie zostały złożone zgodnie z wymaganiami technicznymi przy

użyciu  środków komunikacji  e-PUAP.  Zamawiający deszyfrując  ofertę  otrzymał  komunikat,  że

oferta  nie  została  złożona  za  pośrednictwem  e-puapu  w  związku  z  powyższym  zaistniała

konieczność jej odrzucenia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
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