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Egz. nr  …. 

     Malbork, dnia 30 września 2020r. 

 

                                                                             

Wszyscy uczestnicy postępowania 

   (strona internetowa Zamawiającego)  

 

 
Nr sprawy: 22.BLT.SZP.2612.113.2020 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa 

sprzętu fotograficznego i RTV dla 22. BLT i jednostek będących na zaopatrzeniu” 

- II postępowanie. 

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych 

zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta złożona 

przez firmę:  

 

AB FOTO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 WARSZAWA 

 

Uzasadnienie prawne: oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 Ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie 

odrębnych przepisów. 

W niniejszym postępowaniu Wykonawca przesłał ofertę na niniejsze postępowanie drogą 

elektroniczną na skrzynkę pocztową Zamawiającego na adres: 22blt.przetargi@ron.mil.pl  

w dniu 25.09.2020r. o godz. 09:30 w formie skanu pdf. 

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień 

publicznych oraz niektórych innych ustaw na podstawie art. 18 ust. 4 „ oferty i wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się 

pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo - za zgodą zamawiającego - w postaci 

elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym ” 
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 W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuścił formy elektronicznej 

składania ofert, a w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział 10 – Opis 

sposobu przygotowania oferty zawarł zapisy: ofertę należy złożyć w języku polskim  

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ponadto oferta powinna zostać 

dostarczona w zaklejonej kopercie gwarantującej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert.  

Dodatkowo Zamawiający wskazał w SIWZ – Rozdział 7 – Informacje o sposobie 

porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 

dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

„Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia:  

a) oferty  

b) oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu  

c) oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania  

d) oświadczeń o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej (…). 

 

Oferta nie spełnia przesłanek formy pisemnej wymaganej przez przepisy ustawy Pzp dla 

czynności złożenia oferty. Tym samym oferta jest nieważna na podstawie art. 78 § 1 ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.),  

co skutkuje koniecznością odrzucenia oferty, jako nieważnej na podstawie odrębnych 

przepisów. 

Wobec wyżej wymienionych przesłanek Zamawiający nie może uznać złożonej oferty jako 

prawidłowej, w związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie. 

 

Pouczenie: 

Od decyzji Zamawiającego przysługuje odwołanie określone w Dziale VI ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  

„Środki ochrony prawnej”. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

w terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia drogą elektroniczną lub 10 dni 

od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało przesłane pisemnie. 

 

 

Z poważaniem 
  

 ZASTĘPCA DOWÓDCY 

                                                       22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

                /-/ ppłk dypl. Jerzy GOLENIOWSKI   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 1 egz.: 

Egz. Nr 1 – ad acta 

Wykonał: A. Ziółek, (tel. 261 536 747) 

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 

 

 


