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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków
tel. +48 12-663-39-03
e-mail: bzp@uj.edu.pl
www.przetargi.uj.edu.pl

Kraków, dnia 22 września 2021 r.
Adresat:
1. MCOMM sp. z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
2. Redicreo S.C. ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy
w zakresie dostawy 1 szt. switch’a na potrzeby Instytutu Filozofii UJ, 80.272.100.2021

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem oceny oferty w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej
zakres przedmiotowy, uprzejmie informujemy, iż Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia
zgodnie z poniższym uzasadnieniem.
Za najkorzystniejszą uznano:
Oferta nr 2 – Redicreo S.C. ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków, z ceną brutto 4735,50 zł,
przy spełnianiu wszystkich wymagań SWZ. Oferta ta otrzymała wynik w kryterium cena
brutto za całość zamówienia 10 pkt.
Oferta nr 1 – MCOMM sp. z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa,
z ceną brutto: 9600 zł, została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, tj. z uwagi na fakt, iż jest niezgodna z przepisami ustawy.
Kwestie związane z opatrywaniem ofert podpisem elektronicznym uregulowane
są w art. 63 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z opinią Prezesa UZP, w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie
o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym: „W zakresie procedury podpisywania oferty odpowiednim podpisem, czyli
składania właściwego podpisu pod ofertą złożoną w postaci elektronicznej wskazać należy,
iż prawidłowym będzie złożenie oferty w ten sposób, że wykonawca przekazuje
zamawiającemu zaszyfrowany plik zawierający ofertę (jeżeli system komunikacji zakłada
obowiązek szyfrowania) opatrzoną właściwym podpisem lub plik oferty wraz z plikiem
podpisu (w przypadku podpisu zewnętrznego).
W przedmiotowym postępowaniu podpis nie został złożony przez Wykonawcę
z zachowaniem właściwej formy, gdyż Zamawiający nie ma możliwości zweryfikowania
jego prawidłowości. Zamawiający w oparciu o weryfikację podpisu złożonego w ofercie,
stwierdza jego niekompletność.
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Zamawiający informuje, że od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie.
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy –
Prawo zamówień publicznych.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma
e-mailem na adres: barbara.kawula@uj.edu.pl.
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym
Zamawiający przedłoży dowód przesłania pisma pocztą elektroniczną.
Z poważaniem
Barbara Kawula-Zalotyńska
podpisany przez
Barbara Kawula- Elektronicznie
Barbara Kawula-Zalotyńska
Data: 2021.09.22 11:30:12
Zalotyńska
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