
 

ul. Szamocka 3, 5 www.zus.pl tel. 22 667 17 04 
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Warszawa,10.03.2020 r. 

Departament Zamówień Publicznych 

 

993200/271/IN-217/20 
 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę tektury GC2, znak 

postępowania: TZ/271/76/19. 

 

Informacja z otwarcia ofert 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert 

w przedmiotowym postępowaniu, które odbyło się w dniu 10.03.2020 r. o godzinie 13:00 w siedzibie 

Zamawiającego. 

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

- 2 885 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 

00/100), w tym: 

Część A – Tektura GC2 700x1000 mm w ilości 350 000 kg – 2 019 500 zł (dwa miliony 

dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych i 00/100) 

Część B –  Tektura GC2 610x500 mm w ilości 150 000 kg- 865 500 zł (osiemset sześćdziesiąt pięć 

tysięcy pięćset złotych i 00/100) 

 

2. Zestawienie ofert złożonych w terminie:  

2.1. Część A – Tektura GC2 700x1000 mm w ilości 350 000 kg: 

 

nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
Cena oferty 

w PLN brutto 
Termin realizacji 

przedmiotu zamówienia 
Warunki płatności 
zawarte w ofercie 

Gwarancja 

1. 

KTS Papier W. Dobroński i ska 

spółka jawna 

Kalinówka 12A 21-040 

Świdnik 

2 062 095, 00 zł Zgodnie z  SIWZ Zgodnie z  SIWZ nie dotyczy 



2 / 2 

 

2.2. Część B – Tektura GC2 610x500 mm w ilości 150 000 kg: 

 

 

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 otwarcie ofert- oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej- wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ; 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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub elektroniczną kopię oświadczenia 

poświadczoną za zgodność z oryginałem należy przesłać na adres SekretariatDZP@zus.pl.  

 

Dokument zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Zamówień Publicznych 

2. 

Europapier Polska Sp. z o. o. 

Ul. Jagiellońska 55U 

83-110 Tczew 

1 795 185, 00 zł Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ nie dotyczy 

nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
Cena oferty 

w PLN brutto 
Termin realizacji 

przedmiotu zamówienia 
Warunki płatności 
zawarte w ofercie 

Gwarancja 

1. 

KTS Papier W. Dobroński i ska 

spółka jawna 

Kalinówka 12A 21-040 

Świdnik 

883 755, 00 zł Zgodnie z  SIWZ Zgodnie z  SIWZ nie dotyczy 

2. 

Europapier Polska Sp. z o. o. 

Ul. Jagiellońska 55U 

83-110 Tczew 

769 365, 00 zł Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ nie dotyczy 

mailto:SekretariatDZP@zus.pl

