
                                                                            Głubczyce, dnia 24.08.2021 r.

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania
Postępowanie  na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr ogłoszenia na BZP 2021/BZP 00146072/01
Nr postępowania KS.26.3.2021

 przedmiot zamówienia :
 „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie

Gminy Głubczyce„

 Działając na podstawie art.253 ust. 1 i 2 oraz art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo
zamówień  publicznych  ,  zwanej  dalej  „Pzp”,  Zamawiający-  Gmina  Głubczyce  -  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Głubczycach ul. Pocztowa 6 48-100 Głubczyce - informuje o:

1.  odrzuceniu oferty złożonej w niniejszym postępowaniu.
Uzasadnienie prawne:
Oferta  została  złożona  bez  opatrzenia  właściwym  podpisem elektronicznym  i  podlega  odrzuceniu  na
podstawie  art. 226 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp., oraz oferta nie
została sporządzona w sposób zgodny z warunkami zamówienia ( §7 pkt 8 SWZ )
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający zawarł  w SWZ wymóg sporządzenia  oferty i  podpisania (pod rygorem nieważności)  w
formie  elektronicznej  lub  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem  zaufanym  lub  podpisem
osobistym.
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19.08.2021 do godz. 9:00, złożona została jedna oferta.
W  toku  badania  oferty  tj.  dnia  19.08.2021  ,  Zamawiający  stwierdził,  iż  złożona  oferta  nie  spełnia
wskazanego wymogu, tj. nie została sporządzona w formie elektronicznej tzn. podpisana prawidłowym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ani nie została  opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
W konsekwencji Zamawiający podnosi, że zaszyfrowana oferta złożona przez epuap: 17.08.2021 r., godz.
21:38 przez  Konsorcjum:
Pracownia Psychologiczna PROFES Angelika Skrzyp ul. Chrobrego 16a 48-100 Głubczyce,
Centrum Rehabilitacji Dzieci Monika Sozańska - Ślesarew ul. Koszarowa 4a 48-100 Głubczyce
podlega odrzuceniu.
Uchybienie wymogowi opatrzenia oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym niesie za sobą skutek
w postaci nieważności oferty.
Stwierdzenie braków tego rodzaju nie podlega uzupełnieniu.
Mając  na  uwadze  powyższe  oraz  biorąc  pod  uwagę  stan  prawny  i  faktyczny,  odrzucenie  oferty  jest
konieczne i w pełni uzasadnione .

2. unieważnieniu  prowadzonego  postępowania  z  uwagi  na  fakt,  że  złożona  oferta  podlegała
odrzuceniu na podstawie art. 255 pkt 2 Pzp

3. Na czynności unieważnienia postępowania przysługują środki ochrony prawnej na zasadach
przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art.505-590)

Otrzymują :
1) Wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu
2) Strona internetowa prowadzonego postępowania

                                                                                               Kierownik Bożena Ziółkowska


