
 

 

Wrocław, dnia 04.06.2021 r. 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Znak sprawy: PZP/2/2021 

 

Dotyczy postępowania: 

„ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”  

w ramach projektu pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019), Zamawiający informuje, że ww. postępowanie zostało unieważnione. 

 

Podstawa prawna unieważnienia: 

art. 255 pkt 2) uPzp 

Wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

art. 226 ust. 1 pkt 6 uPzp 

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. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 uPzp, odrzuca ofertę Wykonawcy „Towarzystwo 

Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław z uwagi na fakt, że 

oferta nie została sporządzona w sposób zgodny z wymogami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania 

ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego w rozdziale XI 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Zgodnie z art. 63 ust. 2 uPzp w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 uPzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu jw. za pośrednictwem Formularza do złożenia/zmiany/wycofania 

oferty lub wniosku ePUAP w terminie określonym przez Zamawiającego w SWZ, jednakże przesłana oferta nie 

została złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, zgodnie z art. 63 ust. 2 uPzp, oraz wymogami określonymi we wskazanych wyżej zapisach 

SWZ. Wykonawca złożył jedynie skan dokumentu podpisanego odręcznie, co oznacza, że oferta nie została 

podpisana (sporządzona) zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie i SWZ. 

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

Paulina Duszyńska 


