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Sprostowanie 
Informacji z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 222 ust. 5 Ustawy  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.
U.  2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na
stronie  internetowej  prowadzonego  postępowania  informacje  o  nazwach  albo  imionach  i
nazwiskach  oraz  siedzibach  lub  miejscach  prowadzonej  działalności  gospodarczej  albo
miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte i cenach lub kosztach
zawartych w ofertach.  Zgodnie z  dyspozycją ww. przepisu Zamawiający  informuje,  że w
postępowaniu  pn.”Usługa  pełnienia  nadzoru  inwestorskiego  nad  zadaniem
inwestycyjnym realizowanym w zabytkowym parku w Pokoju  w  ramach 3 operacji
dofinansowanych  z RPO WO na lata 2014-2020” w wyznaczonym terminie do składania
ofert wpłynęła 1 oferta złożona przez:

M5 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH MATEUSZ SINICKI
OSIEDLE PIASTÓW 28/3
49-100 NIEMODLIN
NIP 9910308509
REGON 369862566
Cena za pełnienie nadzoru: 118941,00 zł brutto
Doświadczenie  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  lub  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w
branży architektonicznej w budynkach wpisanych do rejestru zabytków (D):4 

Zamawiający  informuje,  iż  w  ramach  ww.  postępowania  złożono  na  ePuap  także
folder Oferta NZB-POKÓJ.zip od Wykonawcy: NZB Marcin Kończyło z treścią którego nie
był w stanie zapoznać. 
Ww. folder .zip przesłany na ePuap nie został zaszyfrowany identyfikatorem postępowania na
miniPortalu:  19c1fda9-65a6-4f45-ab83-2d8268c857b7  przypisanym  do  powyższego
postępowania, więc Zamawiający nie ma możliwości jego deszyfrowania i zapoznania się z
jego treścią. 

Zgodnie  z  treścią  opinii  Urzędu  Zamówień  Publicznych  „Sposób  postępowania  z  ofertą
elektroniczną,  z  którą  zamawiający  nie  jest  w  stanie  się  zapoznać”, opublikowaną  
w Informatorze Urzędu nr 3/2019 str. 20-21) – jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności
wyjaśniających okaże się, że przyczyna braku możliwości otwarcia plików leży po stronie
Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do uznania, że oferta nie została przez tego
Wykonawcę złożona. Możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli przez adresata
jest warunkiem sine qua non złożenia takiego oświadczenia. W świetle art. 61 § 2 Kodeksu
cywilnego  do złożenia  innej  osobie  oświadczenia  woli  w postaci  elektronicznej  dochodzi
bowiem dopiero wtedy, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki
sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Należy przy tym podkreślić, że nie
jest  dopuszczalne,  po  upływie  terminu  składania  ofert,  uzupełnienie  pliku  zawierającego
ofertę. 
Mając  na uwadze powyższą opinię  UZP,  Zamawiający  informuje,  iż  pomimo wielu prób
zapoznania się z treścią przesłanych folderów .zip, nie mógł tego dokonać. Z tego nie uznaje
złożonych folderów za ofertę i nie wykazuje jej w wykazie ofert złożonych. 
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