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993200/271/IN-378 /19 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup i dostawę kopert i papieru 

zwojowego na potrzeby akcji Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IoSKU)”, znak 

postępowania: TZ/271/02/19 

 

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 w 

dniu 19.04.2019 r. o godzinie 13:00. 

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

- 2 224 050,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt złotych, 

00/100), w tym dla: 

Część A –Zakup i dostawa kopert dwuokienkowych w formacie C6/C5 z nadrukiem                                             

– 1 087 200,00 zł  (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście 

zł 00/100), 

Część B –  Zakup i dostawa papieru z poddrukiem, w zwojach o szerokości 420 mm bez trakcji 

prowadzącej - 1 136 850,00 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy 

osiemset pięćdziesiąt zł 00/100). 

  



2 / 2 

 

2. Zestawienie ofert złożonych w terminie:  

2.1. dla części A – Zakup i dostawa kopert dwuokienkowych w formacie C6/C5 z nadrukiem.  

 

 

2.2. dla części B - Zakup i dostawa papieru z poddrukiem, w zwojach o szerokości 420 mm bez trakcji 

prowadzącej.  

 

 

 

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 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 podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do 

reprezentacji, lub elektroniczna kopia oświadczenia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

 

nr 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
Cena oferty brutto 

Termin realizacji 

przedmiotu 

zamówienia 

Warunki 

płatności 

zawarte 

w ofercie 

Gwarancja 

1. 

WZ EUROCOPERT Sp. z o.o. 

ul. Koszalińska 93;  

78-400 Szczecinek 

1 001 220,00 

Termin realizacji nie 

wcześniej niż od 

03.06.2019 r. do 

31.12.2019 r. 

zgodnie z 

SIWZ 
 

nie dotyczy 

nr 
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Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
Cena oferty brutto 

Termin realizacji 
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Gwarancja 

1. 

SAMINDRUK Sp. z o. o.  

ul. Sikorskiego 37; 

87-300 Brodnica 

906 633,00 

Termin realizacji nie 

wcześniej niż od 

03.06.2019 r. do 

31.12.2019 r. 

zgodnie z 

SIWZ 
 

nie dotyczy 


