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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

dotyczy: postępowania u udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji pn. „wsparcie informatyczne dla Zamku Królewskiego” 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę, została 

uznana oferta złożona przez: MIKRONEX Serwis Komputerowy P.U.H. Paweł Kucharski,  

ul. Malborska 14C m. 21, 03 – 286 Warszawa.  

Wyżej wymieniony wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jego oferta nie podlega 

odrzuceniu, otrzymała najwyższą ocenę punktową (100 punktów). 

Zamawiający informuje, że oferta nr 7 wykonawcy Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof 

Cieślikowski oraz oferta nr 8 wykonawcy Vero IT Sp z o.o., zostały odrzucone na podstawie art. 226  

ust. 1 pkt 3 ustawy PZP w związku z art. 63 ust. 2 ustawy PZP - oferty nie zostały opatrzone podpisem 

elektronicznym (ani podpisem zaufanym, ani podpisem osobistym). 

Oferty ww. wykonawców są niezgodne z przepisami ustawy, z powodu braku zachowania właściwej 

formy oferty, która określona została pod rygorem nieważności w art. 63 ust. 2 PZP, który stanowi, że 

dla postępowań o wartościach mniejszych niż progi unijne, ofertę składa się, pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Poprzez formę elektroniczną należy rozumieć, za art. 78¹ Kc, postać elektroniczną opatrzoną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, brak podpisu kwalifikowanego, zaufanego lub osobistego 

skutkuje odrzuceniem takiej oferty, "uchybienie wymogowi opatrzenia oferty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym niesie za sobą skutek w postaci nieważności oferty." (KIO 419/21 z dnia 

10.03.2021). 

Jednocześnie, zamawiający informuje, że odrzucona została oferta nr 1 wykonawcy Network Partners 

Tomasz Machnicki Sp.J. oraz oferta nr 2 wykonawcy OSEC Sp. z o.o. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez miniportal, wykonawcy Network Partners Tomasz 

Machnicki Sp.J. oraz OSEC Sp. z o.o., błędnie wypełnili formularz do zmiany oferty. W miejsce na 

identyfikator potwierdzający złożenie oferty lub wniosku, wprowadzili drugi raz identyfikator 

postępowania. To sprawia, że zmiany nie odnotowały się w systemie i nie ma możliwości na 

odszyfrowanie plików. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 PZP w sprawach nieuregulowanych w PZP stosuje się przepisy ustawy z 

23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) – dalej k.c. Przepis art. 61 § 2 k.c. stanowi – 



cyt: "Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy 

wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać 

się z jego treścią". 

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż oferty podlegają odrzuceniu zgodnie z art. 226 ust. 1  

pkt 6 PZP, gdyż nie zostały sporządzone lub przekazane w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi 

oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez zamawiającego. 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty i otrzymały następującą punktację: 

 

/-/ Jarosław Wójtowicz 

I Zastępca Dyrektora 

Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum 

ds. Zarządzania 

Lp. Wykonawca Punkty 

1. 
Network Partners Tomasz Machnicki Sp.J.  
ul. Gimnazjalna 20/2 
 01-364 Warszawa 

oferta odrzucona 

2. 
OSEC Sp. z o.o.  
ul. Zeusa 41,  
01-497 Warszawa 

oferta odrzucona 

3. 
ONITO Sp. z o.o. 
ul. Marszałkowska 111 
00-102 Warszawa 

68,69 

4. 
MIKRONEX Serwis Komputerowy P.U.H. Paweł Kucharski  
ul. Malborska 14C m. 21 
03 – 286 Warszawa 

100 

5. 
4ERGO Sp. z o.o. 
ul. Modlińska 175 
05-110 Jabłonna  

46,90 

6. 
IT Solution FACTOR Sp. z o.o. 
Popularna 4/6 
02-473 Warszawa 

80 

7. 
Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski 
Al. Jana Pawła II 72 
00-175 Warszawa 

oferta odrzucona 

8. 
 Vero IT Sp z o.o. 
ul. Świętojerska 5/7 
00-236 Warszawa 

oferta odrzucona 


