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Departament Zamówień Publicznych 

 

993200/271/IN-674/18 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

Dotyczy:  postępowania na zakup i dostawę kopert i papieru zwojowego na potrzeby akcji PIT, WER, 

ZWS, WZOM w Centrali ZUS, nr postępowania TZ/271/23/18. 

Informacja z otwarcia ofert 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert 

w przedmiotowym postępowaniu: 

1. W dniu 16.10.2018 r. o godzinie 9:30 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu na 

zakup i dostawę kopert i papieru zwojowego na potrzeby akcji PIT, WER, ZWS, WZOM w Centrali 

ZUS. 

2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z podatkiem VAT:    

- 1 888 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych i 00/100), 

w tym dla: 

Część A – Zakup oraz dostawa kopert w formacie C6/C5 jedno i dwuokienkowych w liczbie 

22 300 000 szt. –1 058 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy 

złotych i 00/100), 

Część B –  Zakup i dostawa 180 000 kg papieru zwojowego – 830 000,00 zł (słownie: osiemset 

trzydzieści tysięcy złotych i  00/100) 

3. Zestawienie ofert złożonych w terminie:  

3.1. dla części A - Zakup oraz dostawa kopert w formacie C6/C5 jedno i dwuokienkowych w liczbie 

22 300 000 szt. 

 

nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty 

w PLN brutto 

Termin realizacji 

przedmiotu  

zamówienia 

Warunki płatności 

zawarte w ofercie 
Gwarancja 

1. 

WZ Eurocopert Sp. z o. o. 

ul. Koszalińska 93 

78-400 Szczecinek 

999 055,20 PLN 

od dnia zawarcia 

umowy, jednak nie 

wcześniej niż  

od 14.01.2019 r. 

do 31.12.2019 r. 

Zgodnie z  SIWZ nie dotyczy 



2 / 2 

3.2. dla części B - Zakup i dostawa 180 000 kg papieru zwojowego 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami pkt. 4.4.2.1. specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w ww. postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć  – w terminie 3 dni 

od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji z otwarcia ofert – 

oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Powyższe oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, 

należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, Departament 

Zamówień Publicznych. 

 

nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty 

w PLN brutto 

Termin realizacji 

przedmiotu 

zamówienia 

Warunki płatności 

zawarte w ofercie 
Gwarancja 

2. 

Europapier Polska Sp. z o.o.  

ul. Jagiellońska 55U 

83-110 Tczew 

794 826,00 PLN 

od dnia zawarcia 

umowy, jednak nie 

wcześniej niż  

od 14.01.2019 r. 

do 31.12.2019 r. 

Zgodnie z  SIWZ nie dotyczy 

3. 

Igepa Polska Sp. z o.o. 

ul. Siwka 11, 31-588 Kraków 

Oddz. Warszawa Park Logistyczny 

MLP II 05-840 Brwinów, Moszna 

Parcela 29 

750 546,00 PLN 

od dnia zawarcia 

umowy, jednak nie 

wcześniej niż  

od 14.01.2019 r. 

do 31.12.2019 r. 

Zgodnie z  SIWZ nie dotyczy 

4. 

Samindruk Sp. z o. o. 

ul. Sikorskiego 37 

87-300 Brodnica 

794 826,00 PLN 

od dnia zawarcia 

umowy, jednak nie 

wcześniej niż  

od 14.01.2019 r. 

do 31.12.2019 r. 

Zgodnie z  SIWZ nie dotyczy 


