
 

ul. Sikorskiego 42 www.zus.pl Centrum Obsługi Telefonicznej 

66-400 Gorzów Wlkp. e-mail: cot@zus.pl tel. 22 560 16 00 

 

Gorzów Wlkp., 12.10.2017r. 

 

Oddział w Gorzowie Wlkp. 

 
Znak sprawy: 110000/271/2/2017-ADG-ZP 
 
Dot. postępowania na „Serwis pogwarancyjny sprzętu drukującego wraz z wymianą części 
zamiennych oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych, zainstalowanego w Oddziałach wchodzących 
w skład regionu IX (Gorzów Wlkp., Szczecin, Zielona Góra  oraz w podległych im jednostkach 
organizacyjnych)”. 
 
Oddział ZUS w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na część 1 zamówienia „Serwis pogwarancyjny sprzętu 
drukującego wraz z wymianą części zamiennych oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych, 
zainstalowanego w Oddziale Gorzów Wlkp. i podległych mu jednostkach organizacyjnych”, 
dokonano wyboru oferty ANMIT S.C. ul. Szarotki 3, 71-604 Szczecin 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania zamawiającego, uzyskała największą ilość 75 
punktów. 
Umowa w niniejszym postępowaniu zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty drogą elektroniczna.  
Informujemy, że w postępowaniu na część 1 zamówienia zostały złożone oferty: 
1) MYDIR.PL COMPANY Sp. z o.o. ul. Majkowska 18, 62-800 Kalisz 

Punktacja oferty: 

 cena oferty brutto – 124.196,90zł - 54,65 pkt, 

 czas naprawy urządzenia- 3 dni – 0,00 pkt, 

 czas dostawy materiałów eksploatacyjnych – 2 dni – 10 pkt, 

 gwarancja na wykonane usługi serwisowe- 12 m-cy – 10 pkt, 
Łącznie 74,65 pkt. 
2) ANMIT S.C. ul. Szarotki 3, 71-604 Szczecin 
Punktacja oferty: 

 cena oferty brutto – 113.132,43zł – 60,00 pkt, 

 czas naprawy urządzenia- 3 dni – 0,00 pkt, 

 czas dostawy materiałów eksploatacyjnych – 2 dni – 10 pkt, 

 gwarancja na wykonane usługi serwisowe- 9 m-cy – 5 pkt. 
Łącznie 75,00 pkt.  
 
Jednocześnie informujemy, że przedmiotowe postępowanie w zakresie: 

 części 2 zamówienia - dot. Oddziału ZUS w Szczecinie, 

 części 3 zamówienia - dot. Oddziału ZUS w Zielonej Górze,  
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
ponieważ oferty z najniższą ceną przewyższają kwoty, które zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

Część 2 zamówienia – dot. Oddziału ZUS w Szczecinie: 

 oferta z najniższą ceną – 381.857,50zł; 

 kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia – 218.830,00zł. 
Część 3 zamówienia – dot. Oddziału ZUS w Zielonej Górze: 

 oferta z najniższą ceną – 207.326,45zł; 

 kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia – 119.195,00zł. 
        
 


