
Nr postępowania: DPS.AG.2610.06.2022                                               Ryjewo, dnia 16.05.2022 r. 

 

Zamawiający:  

Powiat Kwidzyński,  

ul. Kościuszki 29b,  

82-500 Kwidzyn,  

NIP 5811960802 

Dom Pomocy Społecznej Słoneczne Wzgórze,  

ul. Słoneczna 14,  

82-420 Ryjewo 

 

Pełnomocnik Zamawiającego: 

Enmedia Aleksandra Adamska 

ul. Hetmańska 26/3 

60-252 Poznań 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne 

prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 

2019 roku, dalej Pzp p.n.: Kompleksowa dostawa gazu wysokometanowego  dla jednego puntu poboru 

gazu  dla Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.” 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Zamawiający działając  na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w związku z art. 255 pkt 2) Pzp zawiadamia o 

unieważnieniu postepowania.  

 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 2) Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli: wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty 

podlegały odrzuceniu. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zgodnie z art. 63 ust.  2 Pzp 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, składa się, pod rygorem 

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

podpisem osobistym. 

Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Warunków Zamówienia w ust.  13.1.: w  postępowaniu o udzielenie 

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

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

zaufanym lub podpisem osobistym  

Wykonawca złożył ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/606184 . Oferta została przekazana w formacie plików pdf, 

które nie posiadają podpisów elektronicznych. W związku z powyższym zamawiający odrzuca ofertę 

wykonawcy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.  

Do przedmiotowego  postępowania została złożona jedna oferta, która podlega odrzuceniu. 

 

        

Kierownik Zamawiającego 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/606184

		2022-05-16T14:49:12+0200
	Jolanta Mroczek




