
Znak sprawy 37/2021                                                    Opoczno, dnia  08.04.2021 r. 

 

 

                         Wszyscy zainteresowani 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa wiaty na placu zabaw 

przy świetlicy wiejskiej + stoły i ławki w Karwicach”.                                                                                                             
Zamawiający Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno informuje, że w dniu 

06.04.2021 r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z 

Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 

130 000,00 zł netto dla Urzędu Miejskiego w Opocznie p.n.  „Budowa wiaty na placu zabaw 

przy świetlicy wiejskiej + stoły i ławki w Karwicach”.         

                         Do upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego na realizację w/w zadania 

złożona została tylko 1 oferta Wykonawcy, tj. Zakład Ślusarski MARIO Mariusz Ubysz, 

Topolice 91, 26-330 Żarnów. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę przeznaczoną na 

sfinansowanie zamówienia tj. 15 817,28 zł brutto.  

Zamawiający informuje, że unieważnił w/w postępowanie, ponieważ nie wpłynęła żadna 

ważna oferta. Zgodnie z dyspozycją § 5 ust 30 pkt. 1 regulaminu udzielania zamówień 

publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto dla Urzędu Miejskiego w 

Opocznie „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono 

żadnej ważnej oferty”. 

 

    Uzasadnienie: 

     Oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest niezgodna z 

zapytaniem ofertowym, ponieważ nie została podpisana przez Wykonawcę. Oferta stanowi 

oświadczenie woli i powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną do dokonania tej 

czynności w imieniu Wykonawcy. Oferta niepodpisana jest z mocy prawa nieważna i nie 

wywołuje skutków prawnych. Zgodnie z art. 78 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) pod pojęciem formy pisemnej rozumieć należy zwykłą 

formę pisemną, dla której zachowania wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie 

wyrażającym treść oświadczenia woli.  

 

Do wiadomości: 

 

- Strona internetowa 

- a/a                                                                                                                                        
 

 

ZATWIERDZIŁ 

 

Z upoważnienia Burmistrza 

 

/…/ Tomasz Łuczkowski 

 

Zastępca Burmistrza 
 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(78)par(1)&cm=DOCUMENT

