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Rozdział I. Charakter i treść oferty 
w zamówieniach publicznych

1. Oferta w zamówieniach podprogowych
Oferty składane w postępowaniach o wartościach podprogowych tj. poniżej 
równowartości kwoty 30 000 euro nie podlegają zasadom rządzącym proce-
sem ofertowania w trybach ustawowych. W związku z tym:
1) zamawiający nie ma obowiązku żądania oferty w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności – jeżeli jednak zdecyduje o stosowaniu takiej formy 
i tylko takie oferty będzie akceptował, to jego decyzja będzie bezwzględ-
nie wiążąca dla wykonawców; nie ma przeszkód, aby dopuścić składanie 
ofert zarówno w formie elektronicznej (e-mail), jak i faksu; dopuszczalne 
jest również stosowanie podpisu elektronicznego; w praktyce zamówień 
podprogowych taka forma składania ofert stanowi nieistotny margines;

2) nie stosuje się ustawowych terminów składania ofert – zamawiający wy-
znacza termin wg własnego uznania, przy czym skrócenie terminu w spo-
sób nieodpowiadający praktykom w danej branży może spowodować 
mniejszą konkurencyjność postępowania; jeżeli zamawiający zastosuje 
tryb przetargu kodeksowego, powinien wskazać termin związania ofertą 
jako element warunków przetargu (art. 703 § 1 KC); brak terminu zwią-
zania oznacza, że w chwili wyboru wykonawcy przestają wiązać wszystkie 
konkurencyjne oferty; komplikacje pojawić się mogą, gdy zwycięzca od-
mówi zawarcia umowy na warunkach, jakie określił w ofercie; zamawia-
jący nie będzie wówczas dysponował wiążącą ofertą konkurencyjną;

3) nie stosuje się ustawowych terminów związania ofertą – zamawiający 
może wskazać w zapytaniu ofertowym, ogłoszeniu lub innym dokumen-
cie inicjującym postępowanie termin związania ofertami składanymi przez 
wykonawców; takie wskazanie jest dla nich wiążące, stanowi element wa-
runków przetargu;
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4) brak obowiązku otwarcia ofert podczas jednej, publicznej i jawnej sesji 
– sama treść ofert podlega jednak udostępnieniu na zasadach przewidzia-
nych ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Do ofert w zamówieniach podprogowych zastosowanie mają przepisy KC. 
Zgodnie z art. 66 § 1 KC oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy 
stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Oferta kodek-
sowa nie stawia żadnych wymagań co do formy (poza tym że zachowanie 
strony oferującej powinno nosić cechy oświadczenia woli), tylko co do tre-
ści. W ofercie powinny znaleźć się istotne postanowienia przyszłej umowy. 
W praktyce oznacza to, że oferta powinna zawierać taką treść, jakiej wyma-
ga zamawiający. Najczęściej wystarczy wypełnienie formularza przesłanego 
przez zamawiającego. 

Bez względu na przedmiot zamówienia i rodzaj umowy (sprzedaż, dzieło, 
zlecenie, roboty budowlane itd.) najważniejszym elementem oferty będzie 
cena – określona bezpośrednio kwotowo lub przez wskazanie sposobu jej ob-
liczenia, w zależności od żądania zamawiającego. 

Do istotnych postanowień umowy, a tym samym elementów koniecznych ofer-
ty, można również zaliczyć, np.:
1) termin realizacji,
2) zastosowaną technologię, materiały lub oprogramowanie,
3) niezbędne uprawnienia wykonawcy,
4) kary umowne/zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający może uznać za istotne postanowienia przyszłej umowy również 
wszelkie inne, ważne dla niego elementy. 

Większa elastyczność zamówień podprogowych oznacza również, że brak 
jakiegokolwiek istotnego postanowienia w ofercie może być przez zamawia-
jącego potraktowany dwojako. Zamawiający może uznać, że oferta jest nie-
kompletna, nie zawiera istotnego elementu i zostanie odrzucona/nie zostanie 
rozpatrzona. Może więc zastosować model zbliżony do ZamPublU, który w ta-
kiej sytuacji nakazuje odrzucenie oferty (art. 89 ust. 1 pkt 1–2 ZamPublU). 
Innym rozwiązaniem jest zażądanie uzupełnienia brakującego elementu. 
Co do zasady nie powinno to raczej dotyczyć ceny, ponieważ może to zostać 
uznane za działanie podważające obiektywizm zamawiającego oraz nierówne 
traktowanie wykonawców. Jednakże trudno byłoby wskazać w takiej sytuacji 
naruszenie przez zamawiającego konkretnej normy (poza oczywiście ewen-
tualnym działaniem przestępczym).
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Nie ma również przeszkód, aby zamawiający dopuścił składanie ofert warian-
towych, zostawiając wykonawcom większą swobodę proponowania warian-
tów niż ma to miejsce pod rządami ZamPublU. Odmiennie sytuacja przedsta-
wia się, gdy wykonawca zmodyfi kuje treść zapytania ofertowego i złoży ofertę 
warunkową lub odnoszącą się do innych niż żądał zamawiający wymogów, 
np. zaproponuje wykonanie świadczenia w innym terminie. Jeżeli zamawia-
jący sam się nie związał zbyt sztywnymi regułami, to taka modyfi kacja co do 
zasady nie musi stanowić bezwzględnej okoliczności dyskwalifi kującej – o ile 
zamawiający tak postanowi (zastosowanie będzie miał art. 68 KC).

Ważne

Oferta może być również podstawą do przyszłych, ewentualnych negocjacji.

2. Oferta w trybie zamówienia z wolnej ręki
W trybie zamówienia z wolnej ręki trudno mówić o ofercie w rozumieniu do-
słownym (cywilistycznym). Zgodnie bowiem z art. 66 ust. 1 ZamPublU zamó-
wienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający 
udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zamówie-
nie udzielane jest więc bez etapu ofertowania, jak odbywa się to w trybach 
przetargowych. W ZamPublU nie przewidziano składania przez wykonawcę 
oferty. Nie oznacza to jednak, że stosowanie oferty (lub podobnych rozwiązań) 
z wolnej ręki jest naruszeniem przepisów.

Przystępując do negocjacji, wykonawca dysponuje pewnym, określonym pa-
kietem informacji. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje 
wykonawcy informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym 
istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawie-
ranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub 
wzór umowy (art. 68 ust. 1 ZamPublU). 

Praktyka obrotu zamówieniowego wskazuje, że w odpowiedzi na zaprosze-
nie do negocjacji wraz z istotnymi postanowieniami zamawiający wymagają 
złożenia ofert wstępnych (niewiążących). Nie są to oferty wstępne w ścisłym 
rozumieniu ZamPublU (art. 54 ZamPublU), ponieważ dotyczą innego trybu, 
jednakże ich cel jest analogiczny. Oferta wstępna pozwala zamawiającemu 
przygotować się do negocjacji, stanowi dla niego punkt wyjścia. O ile jednak 
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oferty wstępne w rozumieniu ZamPublU nie zawierają ceny, o tyle oferty 
wstępne z wolnej ręki taką proponowaną cenę (oczywiście również wstęp-
ną, niewiążącą, do negocjacji) powinny zawierać. Jest to bowiem informacja 
istotna dla zamawiającego. Forma składania oferty wstępnej z wolnej ręki jest 
dowolna, zależna od woli zamawiającego – w pełni dopuszczalny jest faks, 
mail lub skan.

Niedotrzymanie przez wykonawcę wymogu złożenia oferty wstępnej nie może 
być podstawą do wyciągania wobec niego negatywnych konsekwencji, po-
nieważ wymóg ten nie ma umocowania w ZamPublU. Może jednak utrudnić 
i wydłużyć postępowanie.

Brak oferty w postępowaniu z wolnej ręki ma dodatkowe konsekwencje. Naj-
ważniejszą jest zasadniczo nieograniczona swoboda aneksowania umów za-
wartych z zastosowaniem tego trybu (racjonalna opinia UZP „Dopuszczalność 
zmiany umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamó-
wienia z wolnej ręki”). Z brakiem oferty oraz związaną z tym swobodą zmia-
ny umowy wiąże się ponadto brak obowiązku uwzględniania treści art. 140 
ZamPublU. 

Zamawiający nie jest ponadto związany ograniczeniami proceduralnymi – nie 
ma zastosowania art. 82 ust. 3 ZamPublU, zgodnie z którym treść oferty musi 
odpowiadać treści SIWZ. Treść ostatecznie wynegocjowanej umowy może się 
więc znacznie różnić od treści zaproszenia do negocjacji i przekazanego pro-
jektu umowy. W trybie zamówienia z wolnej ręki nie można również żądać 
wadium. Wadium zabezpiecza bowiem ofertę, a tej w tym trybie, jak wspo-
mniano, brak.

3. Referencje
Referencje nie stanowią treści oferty w cywilistycznym rozumieniu, stanowią 
wyłącznie dokument załączany do oferty. Jednakże są na tyle istotnym doku-
mentem, że warto przeanalizować je odrębnie.

Wystawianie referencji
Referencje (zgodnie z ofi cjalnym nazewnictwem wg rozporządzenia ws. doku-
mentów – dowody należytego wykonania/poświadczenia) i związane z nimi 
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prawa i obowiązki stron stanowią przedmiot wielu rozbieżnych interpretacji, 
w zależności od tego komu w danym postępowaniu na jakiej wykładni zależy. 
Można wskazać kilka punktów spornych pomiędzy zamawiającymi a wyko-
nawcami dotyczących referencji:
1) obowiązek ich wystawienia (albo jego brak),
2) zakres przedmiotowy (treść),
3) weryfi kacja treści.

Obowiązek wystawienia referencji
Ani w przepisach ZamPublU, ani w aktach wykonawczych nie nałożono na 
zamawiającego (odbiorcę świadczenia) obowiązku wystawienia referencji/po-
świadczenia. Nie można jednak uznać, że taki obowiązek w ogóle nie istnieje. 
Każda umowa w sprawie zamówienia publicznego jest bowiem jednocześnie 
umową cywilnoprawną i podlega zasadom określonym w KC. 

Nie ulega wątpliwości, że podobnie jak „referencje” również „poświadczenie” 
nie zostało zdefi niowane. Obydwa rodzaje dokumentów mają jednak liczne 
cechy wspólne. Przede wszystkim są oświadczeniami wiedzy potwierdzający-
mi fakty, a nie oświadczeniami woli. Zasadniczo powinny zostać wystawione 
przez odbiorcę realizowanych świadczeń. Oczywiście najistotniejszą cechą 
wspólną wynikającą z ich treści jest konieczność (aby miały wartość w postępo-
waniach o udzielenie zamówienia publicznego) użycia pozytywnego określe-
nia wartościującego odnoszącego się do wykonania zamówienia. Alternatyw-
nie – jeżeli wystawca referencji nie użył zwrotu pozytywnie wartościującego, 
to należyte wykonanie powinno wynikać z całokształtu referencji (oraz innych 
dokumentów służących temu samemu celowi).

Dodatkowo tak poświadczenie, jak i referencje wykazują silne podobień-
stwo prawne do pokwitowania uregulowanego w art. 462 KC (zob. wyrok SN 
z 24.4.2008 r., sygn. IV CNP 6/08). Zgodnie z tą regulacją dłużnik (w tym 
kontekście – wykonawca) może żądać pokwitowania w szczególnej formie, 
jeżeli ma w tym interes. „Formy” pokwitowania nie należy ograniczać wy-
łącznie do wąskiego znaczenia tj. nośnika, na jakim pokwitowanie ma być 
zawarte. Omawiany przepis wspomina o szczególnej formie pokwitowania 
(„jeżeli interes prawny lub faktyczny dłużnika tego wymaga, może on żądać 
pokwitowania w formie szczególnej”). W tym wypadku można jednak uwa-
żać, że sformułowanie to nie odnosi się wyłącznie do zewnętrznej postaci, 
w jakiej ma być ono sporządzone. Chodzi tu także o postanowienia składające 
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się na jego treść (…)” (K. Zagrobelny, [w:] E. Gniewek (red.). Kodeks cywilny. 
Komentarz, s. 854). 

Wystawiane przez zamawiającego dokumenty potwierdzające należyte wyko-
nanie zamówienia (protokoły odbioru, dowody dostawy, potwierdzone i za-
płacone faktury zakupu, umowy itp.) nie zawsze będą miały więc treść ocze-
kiwaną przez wykonawcę. Jeżeli jednak będzie z nich wynikać fakt należytego 
wykonania oraz będą zawierały informacje pozwalające zidentyfi kować co 
było przedmiotem świadczenia – należy uznać, że zamawiający dopełnił usta-
wowego obowiązku wystawienia pokwitowania. Żaden przepis nie nakłada 
jednak na zamawiającego obowiązku wystawienia poświadczenia/referencji 
o dokładnie takiej treści, jakiej oczekuje wykonawca.

Choć nazwa „referencje” nie występuje ofi cjalnie ani w ZamPublU, ani w KC, 
można jej używać (w celu uproszczenia komunikacji) do określania wszystkich 
rodzajów dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia.

Podpisanie referencji – osoby uprawnione
Zdarza się, że zamawiający wprowadzają do SIWZ postanowienia, w których 
jest określone, co powinny zawierać referencje i jak/przez kogo powinny być 
wystawione/podpisane. Jest to oczywiste nadużycie, ponieważ zamawiający 
nie ma uprawnień do narzucania wykonawcom (a pośrednio wystawcom re-
ferencji) tego typu obowiązków.

Ważne

Dokument referencyjny, będący oświadczeniem wiedzy, nie zaś oświadczeniem woli, 
nie musi być podpisywany zgodnie z zasadami reprezentacji spółki wynikającymi z jej 
KRS (wyrok KIO z 6.7.2010 r., sygn. KIO/UZP 1245/10).

Zakres przedmiotowy (treść) referencji
Najwięcej kontrowersji wzbudza jednak treść dokumentów załączanych do 
oferty jako poświadczenia/referencje. Przede wszystkim zamawiający nie 
może (nie ma do tego podstawy prawnej) narzucić wykonawcy treści po-
świadczenia/referencji. Taki wymóg dodatkowo uzależniałby możliwość 
wzięcia udziału w postępowaniu przez wykonawcę od dobrej woli podmiotu 
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zewnętrznego (wystawcy tegoż dokumentu). Takie uzależnienie jest całkowi-
cie niedopuszczalne, jednak stosunkowo popularne. 

Przykłady postanowień umieszczanych w SIWZ niezgodnych z ZamPublU:
1. Referencje powinny zawierać ilość i specyfi kację wykonanych robót.
2. Do każdego z wykonanych szkoleń należy dołączyć dokumenty (np. re-

ferencje) potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane z należytą 
starannością. Dokumenty (np. referencje) muszą zawierać następujące 
informacje: nazwę szkolenia, termin realizacji szkolenia, liczbę godzin 
dydaktycznych oraz liczbę osób przeszkolonych.

3.  Referencje powinny zawierać ilość dostarczonego miału, jego jakość oraz 
terminowość realizacji dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – za ten okres.

4.  Wykażą się co najmniej dwiema robotami, których zakres prac jest zbli-
żony do przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł brutto 
– każda polegające na remoncie, odtworzeniu, renowacji starych konstruk-
cji drewnianych w istniejącym budynku i potwierdzą dokumentami, że 
roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawi-
dłowo ukończone (dokumenty powinny określać zakres i wartość robót).

5.  Należy również załączyć dokumenty (referencje) wystawione przez pod-
mioty, na rzecz których usługi były lub są wykonywane (jednostki organi-
zacyjne pomocy społecznej), potwierdzające, że usługi zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie. Referencje powinny zawierać również in-
formację o wielkości wykonywanych usług (ilość środowisk, liczbę godzin 
w miesiącu, wartość wykonywanych usług).

Referencje/poświadczenie powinny zawierać dwa elementy konieczne do 
uznania tego dokumentu za właściwy:
1) wskazanie – za pomocą dowolnych zwrotów – że dane świadczenie zostało 

wykonane należycie; brak zwrotów negatywnych w treści referencji nie 
może jednak świadczyć o tym, że dany dokument potwierdza należyte 
wykonanie; wpisanie do referencji zwrotu, że świadczenie nie zostało 
wykonane nieprawidłowo, zostało uznane przez KIO za potwierdzające 
należyte wykonanie;

2) dane dające możliwość przyporządkowania referencji/poświadczenia do 
konkretnej pozycji w wykazie.

Jeżeli w dokumencie zawarto dodatkowe informacje (wynagrodzenie, opis 
przedmiotu zamówienia, precyzyjne daty wykonania, zakres prac itp.), to są 
to dane, które mogą być przez zamawiającego wykorzystane do oceny oferty. 
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Zamawiający może, a nawet powinien je przeanalizować. Ewentualne niespój-
ności pomiędzy treścią wykazu a treścią referencji powinny zostać wyjaśnione 
przez wykonawcę na żądanie zamawiającego.

Żądanie zamieszczenia w treści referencji/poświadczenia szerszego zakresu 
informacji niż wyżej wspomniane minimum pod rygorem ich nieuznania może 
być przedmiotem skutecznego odwołania.

Weryfi kacja treści
W razie wątpliwości co do treści referencji lub jej niespójności z treścią wykazu 
zamawiający powinien wyjaśnić w trybie art. 26 ust. 4  ZamPublU. Nie oznacza 
to jednak obowiązku weryfi kacji wszystkich złożonych referencji odnośnie do 
wszystkich elementów w nich zawartych. Zamawiający ma obowiązek wyja-
śniać treść dokumentów tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający 
może odstąpić od żądania wyjaśnień w razie rozbieżności pozostających bez 
wpływu na ocenę dokumentów np. pomiędzy datami wykonania zamówień 
wskazanymi w wykazie i referencjach/poświadczeniu, jeżeli obie mieszczą się 
w terminie wynikającym z rozporządzenia ws. dokumentów (3 lata dla dostaw 
i usług i 5 lat dla robót budowlanych).

4. Pułapki ustawy – Prawo zamówień publicznych
Omyłki rachunkowe 
Wykonawca popełnił omyłkę rachunkową w formularzu cenowym stano-
wiącym integralną część oferty. Polegała ona na wpisaniu nieprawidłowego 
wyniku mnożenia cen jednostkowych przez ilość. Czy wykonawca, jeżeli do-
strzeże swoją omyłkę, może ją wskazać zamawiającemu i mieć pewność, że nie 
poniesie z tego tytułu konsekwencji? Czy zamawiający może żądać najpierw 
wyjaśnień, a następnie poprawić omyłkę?

Wykonawca takiej pewności mieć nie może. Prosta omyłka w mnożeniu naj-
częściej ma charakter oczywistej omyłki rachunkowej w rozumieniu art. 87 
ust. 2 pkt 2 ZamPublU, którą zamawiający ma obowiązek poprawić. Pojawia 
się jednak wątpliwość, czy wykonawca, informując zamawiającego o omyłce 
we własnej ofercie, nie pozbawia tej omyłki cechy oczywistości. Podejście KIO 
jest niejednolite.
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W niektórych poglądach dopuszczone jest udzielanie wyjaśnień:
1. Przepis art. 87 ust. 2 pkt 1 ZamPublU przede wszystkim oraz pozostałe 

punkty art. 87 ust. 2 ZamPublU odnoszą się do treści oferty, która 
może podlegać poprawieniu tylko w zakresie wskazanych omyłek na-
wet po uprzednim ich wyjaśnieniu w trybie art. 87 ust. 1 ZamPublU, 
a nie do wyjaśnień składanych na podstawie art. 90 ust. 1 ZamPublU, które 
nie mogą prowadzić do wprowadzenia niedopuszczalnych zmian w treści 
oferty (wyrok z 7.7.2014 r., sygn. KIO 1255/14).

2. Należy odróżnić dopuszczalne skorzystanie z treści udzielonych przez 
wykonawcę wyjaśnień od niedopuszczalnej ingerencji wykonawcy. Skoro 
dopuszczalne jest wyjaśnienie treści złożonej oferty, dysponowanie przez 
zamawiającego wszystkimi niezbędnymi danymi do dokonania poprawie-
nia omyłek bez ingerencji wykonawcy należy oceniać z uwzględnieniem 
informacji uzyskanych w wyniku wyjaśnień (wyrok KIO z 2.7.2014 r., 
sygn. KIO 1249/14).

Są również poglądy niepozwalające na poszukiwanie dodatkowych wyjaśnień 
przez zamawiającego przed poprawieniem omyłek:
1. Przewidziana w art. 87 ust. 2 ZamPublU możliwość poprawienia oczywi-

stej omyłki w treści oferty dotyczy w zasadzie takich niezgodności, które 
są łatwe do zauważenia, a „oczywistość” omyłki rozumianej jako określo-
na niedokładność nasuwa się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania 
dodatkowych ustaleń (wyrok z 9.6.2014 r., sygn. KIO 1066/14).

2. „Omyłka rachunkowa” to omyłka w obliczaniu ceny, czyli omyłka w prze-
prowadzeniu rachunków na liczbach. Omyłka rachunkowa ma charakter 
„oczywisty”, gdy jej stwierdzenie, a tym samym poprawienie, nie wy-
maga żadnej specjalnej analizy, czy też wiedzy specjalnej (wyrok KIO 
z 16.2.2010 r., sygn. KIO/UZP 30/10).

3. W szczególności „oczywistość” omyłki rachunkowej winna być możliwa 
do ustalenia na podstawie oferty (wyrok KIO z 10.12.2010 r., sygn. KIO/
UZP 2593/10).

4. Oczywista omyłka rachunkowa jest omyłką widoczną na pierwszy rzut 
oka, niebudzącą żadnych wątpliwości, którą można poprawić w sposób, 
który jest oczywisty, bez potrzeby wyjaśniania ze strony wykonawcy 
(wyrok KIO z 27.9.2013 r., sygn. KIO 2187/13).

Zamawiający, opierając się na niekorzystnej dla wykonawcy interpretacji, 
może uznać, że wyjaśnienie wykonawcy powoduje, że omyłka utraciła walor 
oczywistości. 
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Rozdzia ł  I .  Charakter i  treść  ofer ty w zamówieniach publicznych

Brak podpisu pod ofertą
Czy brak podpisu pod ofertą jest zawsze równoznaczny z jej odrzuceniem?

Nie. Podczas jednej z kontroli UZP stwierdził, że wystarczające do uznania 
oferty za podpisaną jest opatrzenie jej parafą. Oferta wykonawcy zawierała 
tylko pierwszą stronę, pod tekstem znajdował się nieczytelny podpis (para-
fa), przy którym nie przybito pieczątki. Opierając się na poglądach doktryny 
i orzecznictwa (brak ścisłych defi nicji), UZP uznał, że kluczowa jest identyfi -
kowalność osoby składającej parafę (podpis nieczytelny). 

W analizowanej sytuacji organ kontrolny uznał, że istnieje możliwość weryfi -
kacji podpisu złożonego na stronie formularza ofertowego i możliwość łatwe-
go i jednoznacznego stwierdzenia jego pochodzenia. Wynikało to z faktu, że 
w wielu innych miejscach oferty taki sam podpis został opatrzony pieczęcią 
fi rmową, nie ma przy tym wątpliwości, kto go złożył. Umieszczony na ofer-
cie podpis (parafa) jest na tyle charakterystyczny i powtarzalny, że można 
stwierdzić, iż pochodzi on od tej samej osoby, która złożyła podpis na innych 
stronach oferty, to jest od osoby upoważnionej do reprezentowania wykonaw-
cy. Tym samym nieczytelny podpis na pierwszej stronie formularza oferty był, 
w świetle pozostałych stron oferty, możliwy do identyfi kacji jako podpis oso-
by uprawnionej do reprezentowania wykonawcy (Wyniki przeprowadzonych 
w 2013 r. przez Prezesa UZP kontroli zamówień współfi nansowanych ze środków 
Unii Europejskiej, s. 30; www.uzp.gov.pl ).

Wniosek a oferta
Czy do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oferty stosuje 
się takie same zasady?

Nie. Pomiędzy tymi dokumentami istnieje zdecydowanie więcej różnic niż 
podobieństw. Podobieństwo jest zasadniczo jedno – zarówno wniosek, jak 
i oferta stanowią materialny wyraz zainteresowania wykonawców udziałem 
w postępowaniu. To pierwsze dokumenty składane w postępowaniu przez 
wykonawcę, ale w różnych trybach. Różnic jest jednak więcej:
1) wniosek nie ma charakteru wiążącego, stanowi wstępną deklarację udzia-

łu w postępowaniu;
2) wniosek nie musi mieć formy pisemnej pod rygorem nieważności;
3) osoby podpisane pod wnioskiem nie muszą być na tak wysokim poziomie 

umocowania (zarząd/pełnomocnik), właśnie ze względu na niewiążący 
charakter wniosku,


