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INFORMACJAO ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU 
POSTĘPOWANIA  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na: 
„Wykonywanie zadań służby BHP w Sądzie Okręgowym w Siedlcach i w Sądzie 
Rejonowym w Sokołowie Podlaskim”. 

 

W prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu ZP-261-47/22 ofertę złożyło 
trzech Wykonawców. W wyniku przeprowadzonej analizy odrzucono ofertę Wykonawcy, 
który złożył ofertę z najniższą ceną ofertową: SALUD Y SEGURIDAD EN LATRABAJA BHP 
– SZKOLENIA,  SZKOLENIA EDUKACYJNE, LAMA TRAVEL -  LESZEK ŁADZIŃSKI,  
ul. Krótka 40/7, 96-300 Żyrardów. Wykonawca złożył ofertę w nieprawidłowej formie. 
Zamawiający zgodnie z Rozdziałem VI ust. 2 Zaproszenia do złożenia oferty wymagał, aby 
Wykonawca przekazał ofertę zgodnie z wyborem Zamawiającego: pisemnie pocztą 
tradycyjną na adres: Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce lub pisemnie 
kurierem/ osobiście w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, 08-100 
Siedlce na Biurze Obsługi Interesanta (BOI) czynnym w dni urzędowania Sądu lub, w formie 
elektronicznej (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub  
w postaci elektronicznej (dokument podpisany podpisem zaufanym lub osobistym), na 
adres e-mail: anna.wnukowska@siedlce.so.gov.pl. Wykonawca przesłał Zamawiającemu  
e-mailem Formularz Ofertowy w formie skanu. Dokument nie został podpisany przez 
Wykonawcę podpisem elektronicznym. Z uwagi na to, iż oferta  nie została sporządzona lub 
przekazana w sposób zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego  
w Zaproszeniu do złożenia oferty, została odrzucona. Podstawę prawną odrzucenia oferty 
stanowi Rozdział XI ust. 2 pkt. 5 Zaproszenia do złożenia oferty.  

Kolejną najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: 
Firma „DOMAŃSKI” Marek Domański, ul. Piłsudskiego 7, 21-400 Łuków. Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę z najniższą ceną ofertową brutto 
spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.  

Zamawiający działając zgodnie  z Rozdziałem  XI ust. 1 pkt. 2 Zaproszenia do złożenia 
oferty unieważnił jednak przedmiotowe postępowanie z uwagi na to, iż cena 
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Firma „DOMAŃSKI” Marek 
Domański, ul. Piłsudskiego 7, 21-400 Łuków w wysokości: 12 546,00 zł brutto  przewyższa 
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  
w wysokości: 8 952,00 zł brutto, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny 
najkorzystniejszej oferty.  
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