
 

ul. Szamocka 3, 5 www.zus.pl tel. 22 667 17 04 

01-748 Warszawa e-mail: sekretariatDZP@zus.pl fax 22 667 17 33 

Warszawa, 19 listopada 2018 r. 

Departament Zamówień Publicznych 

993200/271/IN-785/18 

 

 
Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu 

sygnalista@zus.pl 
 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

Dotyczy: postępowania na „System druku do masowej korespondencji arkuszowej w Centrali ZUS”  

nr postępowania TZ/271/50/18. 

 

Informacja z otwarcia ofert 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert, które odbyło się 

19.11.2018 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Zamawiającego. 

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

200.000,00 zł. 

2. Zestawienie ofert złożonych w terminie:  

Lp 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Cena oferty 

w PLN brutto 

Termin realizacji przedmiotu  

zamówienia 

Okres 

gwarancji 

 

Warunki 

płatności 

zawarte 

w ofercie 

1. 

Canon Polska Sp. z o.o. 

ul. Gottlieba Daimlera 2 

02-460 Warszawa 

  

157.440,00 zł  

 

Termin wykonania 

zamówienia od dnia 

zawarcia umowy do dnia 

31.12.2018 r.   

 

 

36 miesięcy  

 

Zgodnie    

z  SIWZ 

2.  

KONICA MINOLTA 

Business Solutions Sp. z 

o.o. 

ul. Muszkieterów 15 

02-273 Warszawa 

  

192.337,56 zł  

Termin wykonania 

zamówienia od dnia 

zawarcia umowy do dnia 

31.12.2018 r.   

 

 

36 miesięcy 

 

Zgodnie 

z  SIWZ 



2 / 2 

 

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.  

 

3. 

Xerox Polska Sp. z o.o. 

ul. Łopuszańska 95 

02-457 Warszawa 

  

188.899,71 zł 

Termin wykonania 

zamówienia od dnia 

zawarcia umowy do dnia 

31.12.2018 r.   

 

 

36 miesięcy 

 

Zgodnie 

z  SIWZ 

 

 


