JAK WYPEŁNIĆ PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA
pkt. 10 i 11 protokołu z postępowania – Składanie i otwarcie ofert

Pkt. 10 protokołu - zakres

1.
Termin składania ofert:
- nie został skrócony
- został skrócony z powodu…………………………

Wskazówki

Punkt obejmuje wskazanie czy termin składania ofert:
- nie został skrócony tj. został ustalony na podstawie art. 43 ust. 1 albo ust. 2 albo ust. 2a pzp
- został skrócony tj. został ustalony na podstawie art. 43 ust. 2b pzp.
W drugim przypadku konieczne jest wskazanie przesłanki pozwalającej na skrócenie terminu.
UWAGA: W protokole z postępowania lub innym dokumencie stanowiącym załącznik do protokołu
powinno również być wskazane uzasadnienie faktyczne tj. wykazanie spełnienia przesłanki.

2.
Miejsce składania ofert …………………………….

Zamawiający zobowiązany jest do wskazania w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu adresu, pod którym
wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę.

3.
Termin składania ofert upłynął w dniu ....…. o godz. … : ...

Zamawiający zobowiązany jest do wskazania w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu terminu, do którego
wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty pod adresem wskazanym przez zamawiającego.
W przypadku gdy oferta nie zostanie dostarczona zamawiającemu przed upływem tego terminu na
wskazany adres, zamawiający zobowiązany jest uznać ofertę za złożoną po terminie.

- Przedłużono termin składania ofert do dnia ………..
Przedłużenie terminu składania ofert zostało przewidziane w art. 38 ust. 6 pzp.

4.
Powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji
elektronicznej przy składaniu ofert (w przypadkach, o których mowa
w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych):……………………………………………

www.blogopzp.pl

W przypadku gdy zamawiający odstąpił od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy
składania ofert na podstawie art. 10c ust. 1 pzp, w tym punkcie zobowiązany jest do podania
uzasadnienia faktycznego i prawnego wykazującego spełnienie jednej z przesłanek określonych w tym
przepisie.
UWAGA: Zgodnie z przepisami przejściowymi – przepisy dot. komunikacji elektronicznej wchodzą w
życie z dniem 18 października 2018r. (dla centralnych zamawiających z dniem 18 kwietnia 2018r)
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Pkt. 11 protokołu - zakres

Wskazówki
Zamawiający jest zobowiązany do wskazania terminu otwarcia ofert w SIWZ i ogłoszeniu o
zamówieniu.

1.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu ....…... r. o godz. .... : ....
w: ............................... adres: .........................................

Art. 86 ust. 2 pzp wskazuje, że:
- dzień terminu składania ofert jest dniem otwarcia ofert (jeżeli zamawiający ustalił termin składania
ofert na dzień 9 czerwca godz. 9.00 – to otwarcie ofert musi nastąpić również 9 czerwca po godz. 9.00
wskazanej w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu)
- otwarcie ofert jest jawne (tzn. w otwarciu ofert mogą wziąć udział wszyscy wykonawcy – i nie tylko
wykonawcy – bez wykazywania interesu prawnego lub faktycznego we wzięciu udziału w otwarciu
ofert)
Art. 86 ust. 4 pzp określa, jakie informacje zamawiający jest zobowiązany podać na otwarciu ofert.
UWAGA: Jeżeli zamawiający postawił inne kryteria oprócz ceny, zobowiązany jest na otwarciu ofert
podać również oświadczenia wykonawcy dot. tych kryteriów.
Art. 86 ust. 5 pzp – zakres informacji, które zamawiający zobowiązany jest opublikować na stronie
internetowej zamawiającego – niezwłocznie po otwarciu ofert. W ocenie autora, jeżeli zamawiający
postawił inne kryteria oprócz ceny, zobowiązany jest w tej informacji podać również oświadczenia
wykonawcy dot. tych kryteriów.

2.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

Obowiązek podania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia wynika z art. 86 ust. 3 pzp.

zamówienia, w wysokości ................. zł, w tym w przypadku
dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na
sfinansowanie:

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia nie musi być taka sama jak wartość szacunkowa
zamówienia. Może być kwotą niższą od wartości szacunkowej zamówienia, ale możliwie realną do
zrealizowania zamówienia.

część .......... w wysokości....... zł
część .......... w wysokości....... zł
część .......... w wysokości....... zł

Jeżeli zamawiający dopuścił w SIWZ składanie ofert częściowych – na otwarciu ofert zobowiązany
jest do podania kwoty przeznaczonej na realizację każdej z części zamówienia z osobna. Dopuszczenie
składania ofert częściowych zostało wprowadzone art. 36aa pzp.

3.
W postępowaniu:
- nie wpłynęła żadna oferta
- wpłynęły oferty

Punkt obejmuje wyłącznie informację, czy do postępowania wpłynęła co najmniej jedna oferta.
Brak złożonych ofert do postępowania oznacza spełnienie przesłanki do unieważnienia postępowania
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 pzp.
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