
 

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, 02.04.2019 r. 

Departament Zamówień Publicznych 

993200/271/IN-317/19 

 

 
Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu 

sygnalista@zus.pl 
 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę etykiet 

samoprzylepnych” znak postępowania: TZ/271/6/19. 

 

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 ze zm.), Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert, które odbyło 

się 01.04.2019 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Zamawiającego. 

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

630.135,00 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. 

EMERSON POLSKA Sp. z o.o 

Sp.k. 

ul. Belzacka 176/178 

97-300 Piotrków Trybunalski  

 

  

479 008,13 zł  

 

Termin wykonania 

zamówienia – do 60 dni 

od dnia zawarcia umowy   

 

 

Nie dotyczy 

 

Zgodnie    

z  SIWZ 

2.  

OMEKO   Sp. z o.o 

Sp.k. 

ul. Zawiła 65 D 

30-390 Kraków  

  

518 564,93 zł  

Termin wykonania 

zamówienia – do 60 dni 

od dnia zawarcia umowy   

 

Nie dotyczy 

 

Zgodnie 

z  SIWZ 

3. 

RSC AUTO ID DISTRIBUTION 

Wojciech Pajda  

ul. Płochocińska 33 

03-044 Warszawa    

 

 

692 244,00 zł 

Termin wykonania 

zamówienia – do 60 dni 

od dnia zawarcia umowy 

 

Nie dotyczy 

 

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.  

 

4. 

SAMINDRUK Sp. z o.o. 

ul. Sikorskiego 37 

87-300 Brodnica  

 

 

467 264,70 zł 

Termin wykonania 

zamówienia – do 60 dni 

od dnia zawarcia umowy 

 

Nie dotyczy 

 

Zgodnie    

z  SIWZ 


