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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

Nazwa Gminny Zespół Ekonomiczno – 
Administracyjny Szkół 

Osoba do kontaktów                             
ws. zamówienia 

Fabiola Bielec 

Adres  Rynek 4 Kod pocztowy 47-364 

Miejscowość Strzeleczki Województwo opolskie 

Telefon 77 407 66 77, Faks  

Poczta e-mail zeas@strzeleczki.pl Adres internetowy (URL) www.strzeleczki.pl 

 

II. TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Rodzaj zamówienia:      - usługa 

2. Tryb udzielenia zamówienia  - przetarg nieograniczony 

3. Nazwa zamówienia: 

„Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Strzeleczki w roku 
szkolnym 2019/2020 – Część 1 

 

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp (Dz.U. z 2018r. poz. 1986  

z późn.zm.) unieważnia postępowanie przetargowe pn.: „Świadczenie usług w zakresie przewozu 

uczniów do szkół na terenie Gminy Strzeleczki w roku szkolnym 2019/2020” – w ramach części 1,  

gdyż w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

UZASADNIENIE 

W prowadzonym postępowaniu dla części 1, obejmującej dowóz dzieci i uczniów do przedszkoli 

i szkół na terenie gminy Strzeleczki w roku szkolnym 2019/2020 została złożona jedna oferta. 

Wykonawca przedłożył wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami wymaganymi treścią 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jednakże po dokonaniu sprawdzenia treści tej oferty 

komisja przetargowa stwierdziła, iż złożone dokumenty ofertowe nie zostały opatrzone stosownym 

podpisem osoby reprezentującej Wykonawcę. 

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymagał  

w prowadzonym postępowaniu, iż wszelkie dokumenty składane winny być w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Art. 78 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2019 roku 

poz. 1145) jednoznacznie normuje, iż do zachowania pisemnej formy czynności prawnej należy złożenie 
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własnoręcznego podpisu na dokumencie, obejmującym treść oświadczenia woli. Ostatecznie należy 

wskazać, że z formalnego punktu widzenia oferta złożona przez Wykonawcę nie jest ofertą ważną  

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie została podpisana przez osobę 

upoważnioną, a tym samym jest niezgodna z tą ustawą. Wobec powyższego Zamawiający na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający odrzucił ofertę. 

Tym samym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy Pzp unieważnił 

przedmiotowe postępowanie w części 1 z uwagi na niezłożenie żadnej oferty niepodlegającej 

unieważnieniu w prowadzonym postępowaniu. 

 

 

 

 

 

Strzeleczki, 2019-07-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, który złożył ofertę 
2. T.O. Zamawiającego, 
3. Strona internetowa Zamawiającego. 
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