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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro na: Dostawę oprogramowania dla Muzeum 
Narodowego w Szczecinie 
 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
 
Zamawiający zawiadamia, że prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro na : Dostawę 
oprogramowania dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w zakresie zadania 3 zostaje 
unieważnione. 
 

Uzasadnienie prawne unieważnienia: 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 PZP, który stanowi, że Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od 
wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 

W niniejszym postępowaniu w zakresie zadania nr 3 złożono jedną ofertę. 

Oferta p. Pawła Owczarzaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „EUPOL Paweł 
Owczarzak” 

  
Zgodnie z Rozdz. XII pkt 3 SIWZ, oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej, za 
pomocą Miniportalu. Zgodnie z Rozdz. XII pkt 6 ppkt B lit. a) „oferta powinna być sporządzona w 
języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, pdf i podpisana 



kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty 
opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale”. 

Na mocy  Rozdz. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt 1 lit. a) oraz b) SIWZ 

„a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim; zaleca się, aby oferta 
została sporządzona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia; 

b) Oferta winna być złożona, wedle wyboru wykonawcy, w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej, opatrzonej Kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności”. 

Złożona przez Wykonawcę oferta została złożona przy pomocy platformy MiniPortal, w formacie 
skanu oferty pisemnej w formacie pdf. jednakże w ogóle nie została opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Powoduje to, iż oferta ta jest niezgodna z wymaganiami SIWZ. 

  
Dodatkowo złożenie oferty wymaga dla swej ważności formy pisemnej (art.9 PZP). Oświadczenie woli 
stanowiące ofertę, dla swej ważności wymaga złożenia własnoręcznego podpisu na dokumencie 
obejmującym treść oświadczenia woli. Brak podpisu powoduje, że oświadczenie to jest obarczona 
wadą powodującą jego nieważność z mocy art. 78 KC. W analizowanym stanie faktycznym złożenie 
skanu oferty pisemnej nie można uznać za dochowanie powyższej formy. 

Zgodnie  z art.  781 §  2 KC oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z 
oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Do zachowania elektronicznej formy czynności 
prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jednakże w analizowanym stanie faktycznym Wykonawca 
takiego podpisu nie złożył 

Z uwagi na powyższe oferta podlegała odrzuceniu na podstawie  art 89 ust. 1, pkt. 8 PZP oraz  art. 89 
ust. 1 pkt 2 PZP z uwagi na jej niezgodność z SIWZ. 

Po odrzuceniu ww. oferty Zamawiający stwierdził, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu. 

  
Jak wynika z powyższego, zachodzi konieczność unieważnienia postępowania w zakresie zadania nr 
3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 PZP 
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