
 

Zamawiający 

Gmina Drawno 

ul. Kościelna 3 
73-220 Drawno 

(nazwa i adres Zamawiającego) 

Drawno, dnia 01.03.2022r. 

 

 

 

 

Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu 

znak sprawy 

PIOŚ.271.1.2022.MP 

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

 

Nazwa zamówienia:  

 

„Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Drawnie” 

 

Zamawiający, Gmina Drawno, działając na mocy art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, 

że: 

 

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 01.03.2022r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Drawnie,  

ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.  

2. Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 01.03.2022r. do godz. 11:00 oferty złożyli 

następujący Wykonawcy: 

 

 

 

 

Nr oferty 

 

Nazwa (firma) 
i adres Wykonawcy 

 

 

Cena brutto 

   Długość okresu 

gwarancji jakości  

na wykonane    

roboty budowlane 

oraz dostarczone i 

wbudowane 

materiały  

 

 

1 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe 

LIDEX Andrzej Polak 

ul. Bohaterów Warszawy 9A 

73-200 Choszczno 

 

 

3 801 006,38 zł 

 

 

          60 miesięcy 

 

 

2 

 
EDA-KAR-BUD Usługi Budowlane 

Edward Szmydka 

ul. Słowackiego 17b/3 

73-110 Stargard 
 

 

 

4 844 926,36 zł  

 

 

  60 miesięcy  

 

 
Na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego znajdującej się na platformie ePUAP przed 

wyznaczonym terminem składania ofert wpłynął za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” plik który potencjalnie mógł być ofertą. Podczas czynności otwarcia ofert 

Zamawiający nie mógł deszyfrować ww. pliku, wyświetlał się komunikat „Rezultat deszyfrowania: 

Wybrany plik nie został przesłany przez ePUAP”. 

 Przeprowadzone przez Zamawiającego czynności wyjaśniające wykazały iż przyczyna braku możliwości 

otwarcia plików leży po stronie wykonawcy – Wykonawca błędnie wypełnił formularz do złożenia oferty.  

Wykonawca podczas wypełniania formularza do złożenia oferty podał inny numer IdPostępowania, który 

nie widnieje na liście postępowań na miniportalu. Oferta nie została prawidłowo zarejestrowana w systemie 

i nie ma możliwości na odszyfrowanie pliku.  



 

W tym stanie rzeczy mając na względzie opinię prawną "Sposób postępowania z ofertą elektroniczną, z 

którą zamawiający nie jest w stanie się zapoznać" opublikowaną w Informatorze Urzędu Zamówień 

Publicznych nr 3/2019  Zamawiający był uprawniony do uznania, że oferta nie została przez tego 

wykonawcę złożona. Możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli przez adresata jest warunkiem 

sine qua non złożenia takiego oświadczenia. W świetle art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego do złożenia innej 

osobie oświadczenia woli w postaci elektronicznej dochodzi bowiem dopiero wtedy, gdy wprowadzono je 

do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Należy 

przy tym podkreślić, że nie jest dopuszczalne, po upływie terminu składania ofert, uzupełnienie pliku 

zawierającego ofertę.  
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