
         Tarnów, dnia 12.11.2021 r. 

Zamawiający: 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
Ul. Mickiewicza 8 
33-100 Tarnów 

Nr referencyjny: L.Dz./K-dzpz/382-6/2021 

 
 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty  
i unieważnieniu postępowania w części 4 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021 

poz. 1129 ze zm.) w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na Dostawę I części 

urządzeń komputerowych i akcesoriów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania 

dla PWSZ w Tarnowie, część 4 – Laptopy i akcesoria komputerowe. 

Identyfikator postępowania: cf1a5f80-a452-4844-a286-3239ab35cfca 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021 poz. 1129 ze zm.) odrzuca ofertę Wykonawcy 
POWER KOMPUTERY Tomasz Łapa, ul. Ludwika Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Oferta  podlega  odrzuceniu  na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3)  w związku z  art. 63 ust. 2 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021 poz. 1129 ze 
zm.): W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi 
unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Oferta Wykonawcy POWER KOMPUTERY Tomasz Łapa nie została złożona w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

Zamawiający dokonał weryfikacji podpisu za pomocą programów: 

1) Cencert – wynik weryfikacji „Podpis nie weryfikowalny. Brak możliwości zbudowania ścieżki 
certyfikacji” 

2) ProCertum SmartSign – wynik weryfikacji „Błędnie zweryfikowany” 



3) Szafir 2.0 – wynik weryfikacji „Podpis został niekompletnie zweryfikowany - Brak certyfikatu 
CA w lokalnym magazynie” 

4) Weryfikacja podpisu w aplikacji e-dowód – wynik weryfikacji „status podpisu: 
niekompletnie zweryfikowany, wykryte błędy: ścieżka certyfikatów dla podpisu nie jest 
zaufana, ponieważ żaden z certyfikatów znajdujących się w ścieżce nie jest zaufany” 

5) Weryfikacja podpisu na stronie gov.pl – wynik weryfikacji „Status podpisu – nieważny” 
6) Weryfikacja podpisu na stronie weryfikacjapodpisu.pl – wynik weryfikacji „Rodzaj 

uwierzytelnienia: nieokreślony” 

Na podstawie podjętych czynności oraz wygenerowanych raportów Zamawiający stwierdził, 
że oferta nie została podpisana przez Wykonawcę w sposób prawidłowy. 

 

2. Zamawiający działając zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021 poz. 1129 ze zm.) informuje, iż na podstawie art. 
255 pkt 3) unieważnia przedmiotowe postępowanie w części 4 - Laptopy i akcesoria 
komputerowe. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 
2021 poz. 1129 ze zm.): Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 
jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.  

 

Uzasadnienie faktyczne: 

W przedmiotowym postępowaniu cena brutto oferty z najniższą ceną wynosi 181 829,47 zł 
brutto, natomiast Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części 4 
kwotę 139 000,00 zł brutto i nie może jej zwiększyć do ceny podanej w ofercie z najniższą ceną. 
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części 4. 
 
 

Rektor PWSZ w Tarnowie 
dr hab. Małgorzata Kołpa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
1 x CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. 
1 x POWER KOMPUTERY Tomasz Łapa 
1 x SUNTAR Sp. z o.o. 
1 x strona prowadzonego postępowania 
1 x aa 


