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INFORMACJA  

O ODRZUCENIU I WYBORZE OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych na:  

 

„DOSTAWĘ DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU” – II 

 

w ramach projektu pn.:  

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1 

w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, 

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie 

oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów 

dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego 

 

 

F. PRACOWNIA GASTRONOMICZNA 

CZĘŚĆ 12 – STROJE GASTRONOMICZNE  

 

Zgodnie z art. 253 ust 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

nr 1 w Raciborzu zawiadamia o odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

1. ODRZUCENIE OFERTY 

W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę SYGA BHP 

Sylwia Waliszewska ul. Towarowa 9a, 63-400 Ostrów Wielkopolski. 

 

OFERTA NR 2 podlega odrzuceniu zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp tj. Zamawiający odrzuca 

ofertę jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy.  

 

Art. 63 Pzp reguluje sposób podpisywania ofert składanych w toku postępowania o zamówienie, 
zgodnie z ust. 2 tego przepisu wynika, iż w postępowaniu poniżej progów unijnych ofertę składa się w 
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. Podpis zaufany jest dostępny z poziomu profilu zaufanego, natomiast podpis osobisty to 
zaawansowany podpis elektroniczny ujęty w e-dowodzie. 



 

________________________________________________________________________________ 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

Ponadto w Rozdziale 16 SWZ „Opis sposobu przygotowania oferty” Zamawiający wskazał wymóg 
sporządzenia oferty w punktach: 

„16.1 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.” 

„16.2 Oferta powinna być podpisana podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji 
Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 

Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy”. 

W toku badania ofert, Zamawiający stwierdził, iż złożona oferta nie spełnia wskazanego wymogu,  

tj. nie została sporządzona w formie elektronicznej (tzn. podpisana prawidłowo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym), ani nie została opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.” 

 

Oferta SYGA BHP Sylwia Waliszewska została sporządzona w wersji papierowej tj. wydrukowana  

i podpisana odręcznie, a następnie zeskanowana i przesłana, bez wcześniejszego jej podpisania 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

  

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych dot. sposobu podpisywania ofert składanych 

w toku postępowania dla zamówień wszczętych po dniu 1 stycznia 2021 r. w podsumowaniu czytamy: 

„Oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinna zostać opatrzona 

właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na 

„paczce" dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym 

podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie podpisu jedynie w 

innym miejscu nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą. Oferta, która została złożona 

bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 

pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ust 2 ustawy Pzp". 

 

 

2. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu informuje, że w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. dostawę, jako najkorzystniejsza została 

wybrana oferta złożona przez: 

 

One Plex Katarzyna Bendig 

ul. Kamierowska 11a,  

83-250 Skarszewy 

 

Cena oferty : 4 500,00 zł brutto  

Gwarancja:  60 miesięcy  

Termin realizacji:  do 6 dni od dnia podpisania umowy 
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Uzasadnienie wyboru:  

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W wyniku przeprowadzonej 

oceny na podstawie kryteriów ustalonych w SWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 pkt. 

KRYTERIA WYBORU (OCENY) OFERTY I ICH ZNACZENIE (w %) 

CENA    60% 

GWARANCJA   20% 

TERMIN REALIZACJI  20% 

 
 

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu złożono 2 oferty, które otrzymały następującą ilość 

punktów we wskazanych kryteriach: 

 

 

 

 

Z poważaniem 

       Jacek Kąsek  

 DYREKTOR CKZiU nr 1 w Raciborzu 

 

 

Nr 
oferty 

Nazwa firmy i adres 

Punktacja 
przyznana 

w kryterium  
CENA 

Punktacja 
przyznana 

w kryterium  
TERMIN 

REALIZACJI 

Punktacja 
przyznana 

w kryterium  
GWARANCJA 

Łączna 
punktacja 
przyznana 

ofercie 

1 

One Plex Katarzyna Bendig 

ul. Kamierowska 11a,  

83-250 Skarszewy 

60 pkt 20 pkt 20 pkt 100 pkt 

2 

SYGA BHP SYLWIA 

WALISZEWSKA  

ul. Towarowa 9a,  

63-400 Ostrów Wielkopolski 

Oferta odrzucona 


