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Oddział w Rzeszowie 

350000/271/06/2018-ZAP 

 

 

Dotyczy:  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

  „usługi serwisu, konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek  
  w Oddziałach ZUS w Rzeszowie, Jaśle, Nowym Sączu i Tarnowie.” 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

1. Termin składania ofert minął w dniu: 17-10-2018r. o godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 

17-10-2018r. o godz. 9:30. 

 

2. Na realizację zamówienia pn.: „usługi serwisu, konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych i 

drukarek w Oddziałach ZUS w Rzeszowie, Jaśle, Nowym Sączu i Tarnowie.”   Zamawiający 

zamierza przeznaczyć kwotę:  

Lp. Nazwa części złotych brutto  

1 świadczenie usług serwisowych, konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych 

i drukarek na rzecz Oddziału ZUS w Rzeszowie 

415 205,00 

2 świadczenie usług serwisowych, konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych 

i drukarek na rzecz Oddziału ZUS w Jaśle 

187 957,40  

3 świadczenie usług serwisowych, konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych 

i drukarek na rzecz Oddziału ZUS w Nowym Sączu 

299 732,63 

4 świadczenie usług serwisowych, konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych 

i drukarek na rzecz Oddziału ZUS w Tarnowie 

171 855,99 

 

3. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oferty złożyli następujący   

 wykonawcy: 

 

1). Copy Control Service   Tomasz Biegaj,  adres: 00-355 Warszawa, ul. Tamka 49 - Wspólnik S.C. 
      Copy Control Service   Konrad Jaworski, adres: 00-355 Warszawa, ul. Tamka 49 - Wspólnik S.C. 
 

CZĘŚĆ NR 1 - Świadczenie usług serwisowych, konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych 
                        i drukarek na rzecz Oddziału ZUS w Rzeszowie 
Całkowita wartość oferty brutto:  397 687,68 zł 

słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych  68/100 

Czas dostarczenia materiałów eksploatacyjnych: 10 godzin roboczych                                                                                            

Czas naprawy: 10 godzin roboczych     

 

CZĘŚĆ NR 2 - Świadczenie usług serwisowych, konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych   
                        i drukarek na rzecz Oddziału ZUS w Jaśle 
Całkowita wartość oferty brutto:  177 720,75 zł 

słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 75/100 

Czas dostarczenia materiałów eksploatacyjnych: 10 godzin roboczych                                                                                            

Czas naprawy: 10 godzin roboczych       
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CZĘŚĆ NR 3 - Świadczenie usług serwisowych, konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych  
                        i drukarek na rzecz Oddziału ZUS w Nowym Sączu 
Całkowita wartość oferty brutto:  267 115,05 zł 

słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto piętnaście złotych 05/100 

Czas dostarczenia materiałów eksploatacyjnych: 10 godzin roboczych                                                                                            

Czas naprawy: 10 godzin roboczych         

                                                                                     

CZĘŚĆ NR 4 - Świadczenie usług serwisowych, konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych   
                       i drukarek na rzecz Oddziału ZUS w Tarnowie 
Całkowita wartość oferty brutto: 169 188,12 zł 

słownie:  sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 12/100 

Czas dostarczenia materiałów eksploatacyjnych: 10 godzin roboczych                                                                                            

Czas naprawy: 10 godzin roboczych       

 

2).  WASKO S.A. Adres: 44-100 Gliwice ul. Berbeckiego 6                                                                                   
 

CZĘŚĆ NR 1 - Świadczenie usług serwisowych, konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych 
                        i drukarek na rzecz Oddziału ZUS w Rzeszowie 

Całkowita wartość oferty brutto:  356 814,09 zł 

słownie:  trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czternaście złotych 09/100 

Czas dostarczenia materiałów eksploatacyjnych: 10 godzin roboczych                                                                                            

Czas naprawy: 10 godzin roboczych                                                                                             

 

CZĘŚĆ NR 2 - Świadczenie usług serwisowych, konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych   
                        i drukarek na rzecz Oddziału ZUS w Jaśle 
Całkowita wartość oferty brutto:  157 919,58 zł 

słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 58/100 

Czas dostarczenia materiałów eksploatacyjnych: 10 godzin roboczych                                                                                            

Czas naprawy: 10 godzin roboczych   

                                                                                           

CZĘŚĆ NR 3 - Świadczenie usług serwisowych, konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych  
                        i drukarek na rzecz Oddziału ZUS w Nowym Sączu 
Całkowita wartość oferty brutto:  229 606,50 zł 

słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześć złotych 50/100 

Czas dostarczenia materiałów eksploatacyjnych: 10 godzin roboczych                                                                                            

Czas naprawy: 10 godzin roboczych         

                                                                                     

CZĘŚĆ NR 4 - Świadczenie usług serwisowych, konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych   
                       i drukarek na rzecz Oddziału ZUS w Tarnowie 
Całkowita wartość oferty brutto: 151 345,74 zł 

słownie:  sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 74/100 

Czas dostarczenia materiałów eksploatacyjnych: 10 godzin roboczych                                                                                            

Czas naprawy: 10 godzin roboczych       

 

 

3). „KONCEPT” Spółka z o.o.  Adres ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa 
     

CZĘŚĆ NR 2 - Świadczenie usług serwisowych, konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych   
                        i drukarek na rzecz Oddziału ZUS w Jaśle 
Całkowita wartość oferty brutto:  152 032,50 zł 

słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dwa złote 50/100 
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Czas dostarczenia materiałów eksploatacyjnych: 10 godzin roboczych                                                                                            

Czas naprawy: 10 godzin roboczych            

                                                                                  

CZĘŚĆ NR 3 - Świadczenie usług serwisowych, konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych  
                        i drukarek na rzecz Oddziału ZUS w Nowym Sączu 
Całkowita wartość oferty brutto:  228 505,50 zł 

słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięć złotych 50/100 

Czas dostarczenia materiałów eksploatacyjnych: 10 godzin roboczych                                                                                            

Czas naprawy: 10 godzin roboczych                                                                                             

 

CZĘŚĆ NR 4 - Świadczenie usług serwisowych, konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych   
                       i drukarek na rzecz Oddziału ZUS w Tarnowie 

Całkowita wartość oferty brutto: 144 733,20 zł 

słownie:  sto czterdzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy złote  20/100 

Czas dostarczenia materiałów eksploatacyjnych: 10 godzin roboczych                                                                                            

Czas naprawy: 10 godzin roboczych       

 

Okres gwarancji: Na wykonane naprawy Wykonawca udziela 3 miesięcznej gwarancji na zasadach 

określonych przepisami kodeksu cywilnego, licząc od dnia podpisania protokołu wykonania 

czynności serwisowych. 

 

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 31.12.2019 r.  

 

Warunki płatności: Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

 

 

 

 

Wykonawca winien złożyć  OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania - zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert. 
 

 

 

   

 

 

 

 


