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Sprawa nr 14/2022                                                                         
 
 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE  
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 
Usługa transportu sanitarnego wg formularza cenoweg o nr  14/2022 

 
Kryteria oceny ofert: cena – 100%. 
Termin składania ofert: 03.06.2022 r. 

 
Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2021 poz. 1129), w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzonego w trybie przetargu podstawowego wariant I, o wartości szacunkowej 
poniżej 215 000 euro:  
 
1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  
 
OFERTA NR 3 – Unia Bracka Sp. z o.o., 41-707 Ruda Śląska, ul. Ks. Ludwika Tunkla 
139, na kwot ę: 101 300,00 zł.  
 
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zaoferował najniższą cenę 
brutto i uzyskał maksymalną ilość - 100 punktów. 
 
 
2. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POST ĘPOWANIA: 
    - 
 
3. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE: 

OFERTA NR 2 – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Kat owicach, 40-024 Katowice,  
ul. Powsta ńców 52 
 

Uzasadnienie prawne:   
 

Oferta, która jest niezgodna z przepisami ustawy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt 3 w związku z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp. 
 

Uzasadnienie faktyczne:  
 

Zgodnie z rozdziałem XIV.II.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), oferta pod 
rygorem nieważności, musi być sporządzona w formie elektronicznej, opatrzona podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.  
 
W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający ustalił, iż oferta złożona przez Wykonawcę 
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, nie została sporządzona w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym i podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 63 ust. 2 
ustawy Pzp.  
W wyniku sprawdzenia poprawności podpisów w programie proCertumSmartSign oraz 
weryfikacjapodpisu.pl w dokumentach oferty nie wykryto podpisu elektronicznego.  
 
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie 
o wartości mniejszej niż progi unijne ofert ę, 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. W przypadku 
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rozpatrywanej oferty, oferta nie została podpisana prawidłowo w związku z powyższym 
oferta podlega odrzuceniu. 
 
Brak zachowania właściwej formy oferty, która określona została pod rygorem nieważności w 
ustawie Pzp skutkuje odrzuceniem oferty. 
 
 
4. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129), - dział IX „Środki 
ochrony prawnej”.  

 
 
Racibórz, dn.: 07.06.2022 r.                                                                                

 
 

Podpisał: 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

Ryszard Rudnik 

 


