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WSZYSCY WYKONAWCY   
 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIU OFERTY 
 

 
Dotyczy postępowania nr 4/2021 na Przeprowadzenie szkolenia pn: „Opiekun w żłobku lub 

klubie dziecięcym”, które obejmuje: 

1) zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wraz z praktykami zawodowymi, 

2) zorganizowanie i przeprowadzenia badań sanitarno-epidemiologicznych oraz badań lekarskich,  

3) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  wskazanych uczestników szkolenia. 

 

Zamawiający, Miasto st. Warszawa – Urząd Pracy m. st. Warszawy działając na podstawie art. 

255 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 

z późn. zm.) zwaną dalej Pzp, unieważnia postępowanie z powodu, iż wszystkie złożone oferty 

podlegały odrzuceniu. 

  

Uzasadnienie  

 
Zgodnie z art. 255 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej Pzp, Zamawiający unieważnia postepowanie w 

sytuacji gdy  wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. 

Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert tj: do dnia 06.05.2021 r. do 

godz: 12:00 w niniejszym postepowaniu wpłynęła jedna oferta. Wykonawca złożył ofertę w ww. 

postępowaniu za pośrednictwem ePUAPu w terminie określonym przez Zamawiającego.  

W trakcie trwania czynności badania złożonej oferty okazało się, że złożona oferta przez 

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa  nie 

spełnia wymagań Zamawiającego określonych w Rozdziale XI ust. 1 Specyfikacji warunków 

Zamówienia – Opis sposobu przygotowania oferty tj: „Oferta musi być sporządzona w języku polskim, 

w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

oraz zaszyfrowana”. Oferta została złożona w postaci skanu dokumentu podpisanego odręcznie co 

oznacza, że oferta nie została podpisana i nie została sporządzona zgodnie z wymaganiami 

określonymi w  SWZ. Tak sporządzony dokument nie spełnia również wymagań określonych w art. 63 

ust. 2 Pzp, który wymaga aby w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości 

mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 Pzp, 

odrzuca ofertę wykonawcy z uwagi na fakt, że oferta nie została sporządzona w sposób zgodny z 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Rozdziale XI ust. 1 Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 

pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(125)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(226)ust(1)pkt(6)&cm=DOCUMENT


 
 
późn. zm.) zwaną dalej Pzp z powodu, iż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. 

 

Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej 

opisane w Dziale IX ustawy Pzp. 

 
  
 
 
 Andrzej Cudak 

 
 
 
 

Zastępca Dyrektora  
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