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Sygn./znak sprawy: ZP-MSN/3/TP/2021 

 

Informacja o odrzuceniu oferty  
i unieważnieniu postępowania w części I 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 – dalej PZP) pn. Dostawa 
specjalistycznych materiałów konserwatorskich do pakowania i zabezpieczenia 
zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas przechowywania i 
transportu do nowej siedziby Muzeum z podziałem na 3 części, znak sprawy: 
MSN/3/TP/2021. 
 
Zamawiający – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie informuje, że do upływu 
terminu składania ofert [02.09.2021 r. godz. 12:00] na część I przedmiotu 
zamówienia wpłynęła 1 oferta. 
 
PHU BESKID PLUS 
Ul. TOWAROWA 3 
43-400 CIESZYN 
 Cena brutto Termin dostawy 
Część I 180.480,63 zł 30 dni 
Część II - - 
Część III - - 
 
 
Złożona przez Wykonawcę za pośrednictwem miniportalu na skrzynce ePuap oferta 
nie jest opatrzona podpisem zaufanym lub osobistym, tylko podpisanym skanem.  
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odrzucenia oferty  na podstawie art. 
226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).  
Oferta 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. 
Zgodnie z art. 63 ust 2 ustawy Pzp  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. 
 
Wobec powyższego postępowanie w części I zostaje unieważnione na podstawie art. 
255 pkt 2) zgodnie, z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. 

Joanna Mytkowska 

   Dyrektor 
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