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Znak sprawy: I.331.24.1.2021 Rawicz, dnia 2021-12-28 

 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji 
na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm) 
 

„Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców 
gminy Rawicz w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.” 

 
I. ODRZUCENIE OFERTY: 
Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), odrzuca ofertę Wykonawcy: Konsorcjum 
Wykonawców: Lider Konsorcjum: SERWIS TEMP Sp. z o.o., ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski Członek Konsorcjum: SERWIS APT Sp. z o.o., ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski, zgodnie z poniższym uzasadnieniem: 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: 
Zamawiający zgodnie ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021 poz. 1129 ze zm.) odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy oraz jest 
nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  
Oferta złożona przez Konsorcjum Wykonawców: Lider Konsorcjum: SERWIS TEMP Sp. z o.o., ul. 
Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Członek Konsorcjum: SERWIS APT Sp. z o.o., ul. 
Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, została podpisana przez jednego członka zarządu 
Spółki będącej pełnomocnikiem Konsorcjum, tj.: SERWIS TEMP Sp. z o.o.   
W związku z powyższym wezwano Wykonawcę do przedłożenia dokumentu potwierdzającego 
sposób reprezentowania podmiotu SERWIS TEMP Sp. z o. o. (złożona w dniu 19.11.2021r. oferta 
Konsorcjum Wykonawców: SERWIS TEMP Sp. z o.o. oraz SERWIS APT Sp. z o.o., została 
podpisana w imieniu SERWIS TEMP Sp. z o.o. , jednoosobowo, co według informacji zawartych w 
KRS (na dzień 19.11.2021r. ) czyniło ją nieważną. 
W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca przedłożył Uchwałę o zmianie składu zarządu spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością, z dnia 07.10.2021r., która miała potwierdzać odwołanie 
Tomasza Marcina Mazura ze składu zarządu przed terminem składania ofert. Jednakże 
przedmiotowa uchwała została złożona w niewłaściwej formie. Uchwała w formie 
elektronicznej powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
wystawcę dokumentu tj.: Szymona Michała Mazura oraz Tomasza Marcina Mazura,  
Sposób i wymagania techniczne dotyczące przekazywania dokumentów i oświadczeń (w tym 
obowiązku opatrywania ich odpowiednim podpisem) innych niż oferty, wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, reguluje Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r.  
Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452): W przypadku gdy podmiotowe 
środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o 
których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do 
reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
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zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 
118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 
zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, 
zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
zwany dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten 
dokument.  
Z przedłożonego w dniu 03.12.2021r. dokumentu wynika, że właściwa Uchwała została 
sporządzona w formie elektronicznej i opatrzona podpisami kwalifikowanymi przez wspólników 
spółki: Szymona Mazura i Tomasza Mazura, jednakże Wykonawca nie przedłożył tej oryginalnej 
elektronicznej wersji uchwały pozwalającej na weryfikację ważności podpisów wspólników, a 
jedynie jej cyfrowe odwzorowanie (tj.: aby dokument był ważny musi być podpisany, dlatego też 
należało przekazać uchwałę wraz z plikiem podpisu wspólników).  
Wykonawca, zgodnie z art. 128 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, w dniu 14.12.2021r. został ponownie 
wezwany do złożenia Uchwały zgromadzenia wspólników spółki SERWIS TEMP Sp. z o.o. z dnia 
07.10.2021r. opatrzonej podpisami obu wspólników, w sposób umożliwiający weryfikację 
złożonych podpisów oraz wyjaśnienia przyczyn braku możliwości weryfikacji podpisów na 
dokumencie przesłanym w dniu 03.12.2021r. - tj. : dokumentu potwierdzającego jednoosobowy 
sposób reprezentacji podmiotu SERWIS TEMP Sp. z o.o. 
W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca ponownie nie przekazał dokumentu w formie 
wymaganej przepisami Ustawy i Rozporządzenia - dokument wystawiony w postaci 
elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę, jest  
dokumentem oryginalnym i w takiej postaci należy je złożyć w postępowaniu.  
Tym samym wykonawca nie wykazał skutecznie, że w dniu składania oferty Szymon Mazur był 
uprawniony do jednoosobowego reprezentowania spółki Serwis Temp Sp. z o.o. – lidera 
konsorcjum.  
Uzasadnienie prawne odrzucenia: 
Mając na uwadze powyższe, na mocy 226 uts. 1 pkt. 3 i 4  ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 ze zm.) ofertę Wykonawcy: Konsorcjum 
Wykonawców: Lider Konsorcjum: SERWIS TEMP Sp. z o.o., ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski Członek Konsorcjum: SERWIS APT Sp. z o.o., ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski, uznaje się za odrzuconą.  

 
II.WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą, informuję, że w wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym,  
bez negocjacji pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
mieszkańców gminy Rawicz w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.”, zgodnie z 
art. 239 ust. 1 i 2 ustawy jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: 

Medis24 sp. z o.o.  
ul. Wronia 45/U2 

00-870 Warszawa 

    

Cena wybranej oferty brutto: 66488,30 PLN 

30,00 PLN za 1 godzinę (60 minut) usług opiekuńczych 

słownie: trzydzieści złotych 00/100 
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31,90 PLN za 1 godzinę (60 minut) specjalistycznych usług opiekuńczych 

słownie: trzydzieści jeden złotych 90/100 

 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do 
wykluczenia z udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu, oferta 
uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami i wymaganiami określonymi w SWZ.  
Zamawiający nie wykluczył żadnego z Wykonawców.  
 
W postępowaniu o udzieleniu zamówienia wpłynęła oferta podlegająca odrzuceniu Wykonawcy: 
1. Konsorcjum wykonawców: SERWIS TEMP Sp. z o.o., ul. Iłżecka 20 27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski oraz SERWIS APT Sp. z o.o., ul. Iłżecka 20 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – powód 
odrzucenia art. 226 ust. 1 pkt 3 i 4. 
 
Informacje i zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw (firm) i adresów wykonawców oraz 
streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom: 
W postępowaniu złożono 2 oferty:  

 
Lp. 

 
Nazwa i adres 

Wykonawcy 

 

Kryterium  
CENA 

(waga 70%) 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

CENA: 
70 pkt 

Kryterium  
DOŚWIADCZENIE 

(waga 30%) 

Liczba punktów  
w kryterium 

DOŚWIADCZENIE 

 
Razem 

 
1. 

Konsorcjum wykonawców: 
SERWIS TEMP Sp. z o.o. 

ul. Iłżecka 20 27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski 

SERWIS APT Sp. z o.o. 
ul. Iłżecka 20 27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski 

 
 

56228,50 PLN 

 
 

Oferta odrzucona – nie podlega ocenie 

2. Medis24 Sp. z o.o.  
Ul. Wronia 45/U2 
00-870 Warszawa 

 
66488,30 PLN 

 
70,00 pkt 

 
5 lat i 9 m-cy 

 
30,00 pkt 

 
100,00 pkt 

 
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający, na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zaprasza 
Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do zawarcia umowy o 
zamówienie publiczne z uwzględnieniem art. 577 w związku z art. 515 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy, 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

    
 

   Zatwierdził: 
   Dyrektor  

    Centrum Usług Społecznych w Rawicz 

    Władysława Czajkowska 


