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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (dot. części III)

Szanowni Państwo,

informujemy o unieważnieniu1 części III  postępowania – tj.  Świadczenie usług związanych z 
wykonywaniem okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów służbowych na 
terenie powiatu słubickiego.
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne
W prowadzonym postępowaniu w części III w terminie wyznaczonym do składania ofert,
wpłynęła 1 oferta, która podlegała odrzuceniu. 
Wykonawca Patrycja Langowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PHU Oktan 
Patrycja Langowska przy  ul. Adama Mickiewicza 16A w Rzepinie za pośrednictwem 
Platformy zakupowej zamieściła skompresowane dokumenty w postaci plików XML.
W wyniku badania oferty stwierdzono, że Wykonawca opatrzył złożone dokumenty  
podpisem zaufanym, czyli w sposób nieprawidłowy dla postępowania prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, 
ponieważ w takiej procedurze ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej i  podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym2.
Uchybienie wymogowi opatrzenia oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
w niniejszym postepowaniu  niesie za sobą skutek w postaci nieważności oferty2,3. 
 Z uwagi na powyższe oferta Wykonawcy została odrzucona, ponieważ nie spełniała ww. 
wymagań.

W związku z faktem, że  wszystkie oferty podlegały odrzuceniu postanowiono jak 
w sentencji4.

Zastępca Dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze
Katarzyna Kasperczak
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Podstawa prawna
1. Art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. 

zm.):
1. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1, na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.

2. Art. 63 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. 
zm.):

W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne 
ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, 
wniosek, o którym mowa w art. 371 ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, 
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

3. Art. 226 ust. 1 pkt 6  ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z 
późn. zm.):
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami 
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej określonymi przez zamawiającego

4. Art. 255 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. 
zm.)

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały 
odrzuceniu.

.
Korespondencję otrzymują:
1)  Komunikat publiczny - elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej  
2) Aa

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Ogólną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej https://www.lubuskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze/kontakt/inspektor-ochrony-
danych  • kontakt: • tel. 512 141 979 • adres e-mail: iod.zielonagora@mf.gov.pl  
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