
 

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, 18.09.2019 r. 

Departament Zamówień Publicznych 

                                                        

Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu 

sygnalista@zus.pl 

993200/271/IN - 727/19 

Do wszystkich zainteresowanych 

Dotyczy:  postępowania na „zakup i dostawa gumek zakuwanych dwoma skuwkami (część A i B 

zamówienia)”, znak sprawy TZ/271/25/19. 

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 w przedmiotowym postępowaniu: 

1. W dniu 17.09.2019 r. o godzinie 13.00 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu na „zakup i 

dostawa gumek zakuwanych dwoma skuwkami (część A i B zamówienia)”. 

2.  Łączna kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z podatkiem VAT 

(brutto) wynosi: 1 302 800,00 zł. (słownie: jeden milion trzysta dwa tysiące osiemset złotych 00/100), w 

tym dla: 

Część A – 930 000,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100)  

Część B – 372 800,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100). 

3. Zestawienie ofert złożonych w terminie:  

dla części A: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Cena oferty w PLN 

brutto 

Termin wykonania 

zamówienia 

Warunki płatności 

zawarte  

w ofercie 

1. 

Zakład Produkcyjno-

Handlowo-Usługowy 

"RUBBER" S.C. Piotr 

Zalizowski, Sławomir 

Łokotko  

58-100 Świdnica 

Bystrzyca Dolna 54, 

    922 500,00 zł. 

od dnia zawarcia   

umowy, lecz nie 

wcześniej niż od dnia 

02.01.2020 r. do dnia 

31.12.2020 r.  

 

 

 

Zgodnie z SIWZ 

 



2 / 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dla części B: 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 Vilam Sp. z o.o. 

ul. Szulborska 3/5 m 95 

01-104 Warszawa 

 

 

707 250,00 zł. 

od dnia zawarcia   

umowy,  lecz nie 

wcześniej niż od dnia 

02.01.2020 r. do dnia 

31.12.2020 r.  

 

 

 

 Zgodnie z SIWZ 

 

3. 

Konsorcjum iHome 

Ustaszewski Sp. j. oraz 

Sueno Sp. z o.o. 

ul. Jakubowicza 81,  

05-080 Lipków  

915 735,00 zł. 

 

od dnia zawarcia   

umowy, lecz nie 

wcześniej niż od dnia 

02.01.2020 r. do dnia 

31.12.2020 r.  

 

 

Zgodnie z SIWZ 

 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Cena oferty w PLN 

brutto 

Termin wykonania 

zamówienia 

Warunki płatności 

zawarte  

w ofercie 

2. 

 

Vilam Sp. z o.o. 

ul. Szulborska 3/5 m 95 

01-104 Warszawa 

 

 

270 600,00 zł. 

 

od dnia zawarcia   

umowy, lecz nie 

wcześniej niż od dnia 

02.01.2020 r. do dnia 

31.12.2020 r.  

 

 

 

Zgodnie z SIWZ 

 

3. 

Konsorcjum iHome 
Ustaszewski Sp. j. oraz 
Sueno Sp. z o.o. 
ul. Jakubowicza 81,  
05-080 Lipków  

  366 294,00 zł. 

od dnia zawarcia   

umowy, lecz nie 

wcześniej niż od dnia 

02.01.2020 r. do dnia 

31.12.2020 r.  

 

 

Zgodnie z SIWZ 

 


