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Warszawa,  18 listopada 2019 r. 
Departament Zamówień Publicznych 

 
Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu 
sygnalista@zus.pl 
993200/271/IN-907/2019 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawę kart 
plastikowych z hologramem „LER”, znak postępowania: TZ/271/26/19. 

 

Informacja z otwarcia ofert 

 

Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert, które odbyło się 15 listopada 2019 r. 
o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego: 

1) Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 020 690,00 zł 

brutto. 

 

2) Zestawienie złożonych ofert: 

Lp. Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Zaoferowana 
cena całkowita 

brutto 

Termin wykonania 
zamówienia 

Okres 
gwarancji 

Warunki płatności 
zawarte w ofercie 

1. 
Argo Card Sp. z o.o. 
ul. Krynicka 1 
80-393 Gdańsk 

625 086,00 zł 

Umowa obowiązuje 
od dnia jej zawarcia 
do 31 grudnia 2022 
r., z zastrzeżeniem, 
że dostawy kart 
będą realizowane 
nie wcześniej niż od 
2 stycznia 2020 r. 

Nie 
dotyczy 

Zgodnie 

z postanowieniami 

SIWZ 

2. 

 

 

Qartis S.A. 
ul. Brukselska 8  

86-050 Solec Kujawski 
1 199 840,40 zł 

Umowa obowiązuje 
od dnia jej zawarcia 
do 31 grudnia 2022 
r., z zastrzeżeniem, 
że dostawy kart 
będą realizowane 
nie wcześniej niż od 

Nie 
dotyczy 

Zgodnie 

z postanowieniami 

SIWZ 



2 / 2 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami pkt. 4.4.2.1. specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności 

albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z pozostałymi Wykonawcami; 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 lub poświadczonej za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii 

oświadczenia, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres e-mail: 

SekretariatDZP@zus.pl. 

 

 

2 stycznia 2020 r. 

3. 

Media Check Point 
Sp. z o.o. 
ul. Międzyborska 11B / 68 
04-041 Warszawa 

625 086,00 zł 

Umowa obowiązuje 
od dnia jej zawarcia 
do 31 grudnia 2022 
r., z zastrzeżeniem, 
że dostawy kart 
będą realizowane 
nie wcześniej niż od 
2 stycznia 2020 r. 

Nie 
dotyczy 

Zgodnie 

z postanowieniami 

SIWZ 


