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Warszawa, dnia 18.06.2021 r. 
 
 

Wykonawcy 
 

 

Dotyczy: Narzędzia walidacji dla wybranych kwalifikacji, w tym pilotażowa realizacja 

scenariuszy walidacji efektów uczenia się. Znak sprawy: IBE/14/2021 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i unieważnieniu postępowania 
-  w odniesieniu do części 1 

 

Szanowni Państwo, 

I. Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019 ze zm.) Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa pzp) Zamawiający 
informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w odniesieniu do części 1, złożono 
następujące oferty: 

 
II. Zamawiający odrzucił jedyną złożoną ofertę tj. Wykonawcy: Polskie Towarzystwo 

Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Główny, Ul. Sentorska 11, 00-075 Warszawa, 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne 

Zgodnie z zapisami par. 12. 1 SWZ: 

Ofertę /..../, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach wskazanych w §9 ust. 
15, z zastrzeżeniem formatów o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem 
rodzaju przekazywanych danych. W/w dokumenty i oświadczenia winny być 
podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 
zaufanego lub podpisu osobistego.  

Złożona w terminie oferta została nie została podpisana elektronicznie. Po odszyfrowaniu, 
oferta składa się z jednego pliku w formacie .pdf, zawierający skan podpisanych tradycyjnie 
dokumentów. 

Ustawa pzp w art. 226 ust. 1 pkt. 3 i 6 nakazuje odrzucić ofertę, jeżeli: 

3) jest niezgodna z przepisami ustawy; 

6) 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; 

 

III. Z racji odrzucenia wszystkich złożonych ofert, na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy pzp 
Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie w tej części. 

 

            Z poważaniem, 

 

………………………………………………… 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto 

1 
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Główny 
Ul. Sentorska 11, 00-075 Warszawa 

43 500,00 
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