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 Gmina Miasto Szczecin 

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie 

ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin 

biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl  

 

Szczecin, dnia 13 lipca 2021 r. 

 

Nr referencyjny: ZŻM/9/2021  

Dotyczy: informacji o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na: „Świadczenie usług cateringowych w 2021-2022 roku dla dzieci w wieku 

od 1 do 3 roku życia w 4 Publicznych Klubach dziecięcych w Szczecinie w ramach projektu 

„4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie”. 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 2 oraz art. 260 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwana dalej 

„ustawą pzp” informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: 

  W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta – złożona przez Wykonawcę: Anna 

Topa prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „J.B. PARTNERS Anna Topa",            

z siedzibą przy ul. Pokoju 48, 71-739 Szczecin. Zamawiający odrzucił w/w ofertę Wykonawcy 

i unieważnił niniejsze postępowanie z następujących przyczyn. 

  Zgodnie z przepisem art. 63 ust. 2 ustawy pzp, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, ofertę składa się pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca: „Anna Topa prowadząca działalność 

gospodarczą pod firmą: „J.B. PARTNERS Anna Topa" złożyła ofertę w sposób przewidziany 

w SWZ, tj. za pośrednictwem dedykowanego formularza na elektroniczną skrzynkę 

podawczą ePUAP Zamawiającego. W tym miejscu należy jednak odróżnić czynność 

przekazania oferty za pośrednictwem dedykowanego formularza od czynności złożenia 

oferty w odpowiedniej formie. Mając powyższe na uwadze, dla skuteczności złożenia oferty 

nie jest wystarczające uwierzytelnienie podpisem (kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym) 

czynności przekazania oferty przez daną osobę za pośrednictwem formularza (w tym 

przypadku „formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” udostępnionego 

przez ePUAP i MiniPortal), lecz wymaga się, aby przekazana w ten sposób oferta została 

złożona we właściwej formie, tj. została podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca: „Anna Topa 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „J.B. PARTNERS Anna Topa" przekazała 

ofertę na właściwą elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Zamawiającego, jednakże po 

jej odszyfrowaniu, okazało się, że dokumenty składające się na tę ofertę są skanami 

dokumentów sporządzonych w postaci papierowej i nie zostały opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Należy stwierdzić, 

że Wykonawca w celu skutecznego złożenia oferty, zobowiązany był przekazać ją za 

pośrednictwem dedykowanego formularza, a ponadto zobowiązany był ją podpisać 



 
 
Nr referencyjny: ZŻM/9/2021  

 

Projekt pn.:„4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

2 

 

 kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – 

czego Wykonawca nie uczynił.  

  Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy 

pzp jako niezgodną z przepisem art. 63 ust. 2 ustawy pzp, zgodnie z którym, oferta w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne powinna być 

złożona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzona kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. Odrzucona oferta Wykonawcy „Anna Topa prowadząca działalność 

gospodarczą pod firmą: „J.B. PARTNERS Anna Topa" jest jedyną ofertą złożoną w 

niniejszym postępowaniu.  

   

UZASADNIENIE PRAWNE: 

 

  Odrzucona oferta Wykonawcy „Anna Topa prowadząca działalność gospodarczą pod 

firmą: „J.B. PARTNERS Anna Topa" jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu. 

Mając powyższe na uwadze, postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 255  

pkt 2 ustawy pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegają odrzuceniu.  

 


