
Województwo Mazowieckie - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 

Komputerów 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 

 

Warszawa, data zgodnie z datą podpisu elektronicznego 

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn: Roboty  budowlane 

polegające na wykonaniu instalacji odgromowej przy ul. Raszyńskiej 8/10 w 

Warszawie [SYGNATURA POSTĘPOWANIA – OEIiZK/ZP-1/2022 – powtarzane]. 

Zamawiający, Województwo Mazowieckie - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 
Komputerów z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 działając na podstawie  
art.  222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zawiadamia, iż do wyznaczonego terminu składania ofert tj. 
do dnia 02 czerwca 2022 r. do godz. 14:00, ofertę złożyli niżej wymienieni Wykonawcy: 

Zamawiający informuje, że jednej złożonej oferty nie odszyfrowano a jako wynik operacji deszyfrowania 
pojawił się komunikat o treści: ,,Rezultat deszyfrowania: Wybrany plik nie został przesłany przez 
ePUAP'' 
W wyniku czynności wyjaśniających ustalono, że Wykonawca, składając ofertę, błędnie podał 
identyfikator postępowania, co w konsekwencji uniemożliwia odszyfrowanie oferty przez 
Zamawiającego. Wprowadzone przez Wykonawcę dane identyfikujące przedmiotowe postępowanie nie 
są zgodne z danymi dostępnymi na miniPortalu oraz na stronie postępowania pod adresem 
https://bip.oeiizk.waw.pl/page.php?sr=srodek&wop=12 

Poniższa tabela zawiera stwierdzone rozbieżności: 

 
Wartość prawidłowa Wartość wprowadzona przez 

Wykonawcę 
 

Identyfikator postępowania 7e1443a8-64c5-4069-99cf-
5f7c1c52b567 
 

CD148610-3022-10FD-B711-
EC9A86F6F4C6 

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (pkt. XII., ppkt. II) Wykonawcy, składając 
ofertę, powinni postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi na miniPortalu UZP pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

Wobec powyższych ustaleń należy uznać, że brak możliwości odszyfrowania oferty przez 
Zamawiającego i zapoznania się z jej treścią powstał w wynika błędu Wykonawcy.  
Należy podkreślić, że możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli przez adresata jest 
warunkiem koniecznym złożenia takiego oświadczenia, bowiem zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu 
cywilnego do złożenia innej osobie oświadczenia woli w postaci elektronicznej dochodzi dopiero wtedy, 
gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła 
zapoznać się z jego treścią. 
Wobec powyższego Zamawiający uznaje, że oferta nie została przez Wykonawcę złożona. 

L
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Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres Wykonawcy 

Cena lub koszt zawarty w 
ofertach  

1 Ramo Polska Sp. z o.o., Warszawa, Al. Jerozolimskie 214 83 640,00 zł brutto 

2 ELWOJ - Tomasz Wojnar, Warszawa, ul.  J.P. Woronicza 36 lok 13 53 646,23 zł brutto 

3 CAMVOLT Mariusz Miśkiewicz, Skierniewice, ul. Konarskiego 6/27 27 030,23 zł brutto 

4 ELEKTRO-MONTEX Sp. z o.o., Kłomnice, ul. Sobieskiego 44A 34 861,62 zł brutto 
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