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DO WSZYSTKICH 
ZAINTERESOWANYCH POSTĘPOWANIEM 

 
 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

w części czwartej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                   
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego na 
usługę pn.: „Serwis urządzeń drukujących”, znak postępowania 200000/271/02/2020-ZAP 
 
 
 
Szanowni Państwo, 

na podstawie art. 92. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie – informuje, że: 

I. w części nr 4 zamówienia, pn. „Świadczenie usług serwisowych, konserwacji i napraw 
urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek na rzecz Oddziału ZUS w Radomiu” wybrał jako 
najkorzystniejszą ofertę nr 5, złożoną przez Wykonawcę – Eskom S.C., Artur Stańczyk, 
Anna Stańczyk, ul. Tapicerska 16A, /02-168 Warszawa/, z ceną 76 229,62, która 
uzyskała łącznie maksymalną ilość 100,00 pkt. (cena – 60,00; czas usługi – 30,00; okres 
gwarancji – 10,00).  

Uzasadnienie wyboru: wybór ww. oferty uzasadniony jest spełnieniem przez ofertę                    
i Wykonawcę, który ją złożył, wszystkich warunków przedmiotowych i podmiotowych 
wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ, a także spełnieniem wymagań przepisów 
ustawy - Prawo zamówień publicznych. Oferta ta uzyskała podczas oceny, zgodnej                     
z kryteriami zawartymi w SIWZ, maksymalną ilość punktów (100). Ponadto, cena tej 
oferty nie przekracza wysokości środków, jakie Zamawiający  zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie tych części zamówienia, tj. 76 229,62 zł 

II. na części nr 1, 2 i 3 wyłonił Wykonawców w dniu 17.03.2020 r. i w tym samym dniu 
powiadomił wszystkich Wykonawców o wyborze oraz opublikował stosowną 
informację na swojej stronie internetowej; 
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III. W części nr 4, oprócz oferty wybranej, o której mowa w pkt. I, złożone zostały 
następujące oferty, które uzyskały nw. łączne ilości punktów w 3 kryteriach oceny 
ofert. W nawiasie podano również punktację w poszczególnych kryteriach, tj. 
odpowiednio: „cena oferty”, „czas wykonania usługi” i „okres gwarancji”: 

 Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: Tomar Service S.C., ul. Targowa 6/31,                  
/05-800 Pruszków/, z ceną 83 899,00 zł, 94,52 pkt (cena – 54,52; czas usługi – 30,00; 
okres gwarancji – 10,00); 

 Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: COPY CONTROL SERVICE – Tomasz Biegaj – 
Wspólnik Spółki Cywilnej, ul. Tamka 49, /00-355 Warszawa/, z ceną 113 411,20 zł, 
80,33 pkt (cena – 40,33; czas usługi – 30,00; okres gwarancji – 10,00); 

 Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: ARCOP Rafał Piecaba, ul. Tartaczna 16/1,                    
/25-657 Kielce/, z ceną 155 149,90 zł, 69,48 pkt. (cena – 29,48; czas usługi – 30,00; 
okres gwarancji – 10,00); 

 Oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę: RAVEN INMEDIA Sp. z o.o. Sp.k.,                               
ul. Marszałkowska 58, /00-545 Warszawa/,  z ceną 171 170,82 zł, 66,72 pkt (cena – 
26,72; czas usługi – 30,00; okres gwarancji – 10,00); 

 Oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę: Printing Solutions and Service Print-Sol,                 
ul. Iwaszkiewicza 6/4, /52-211 Wrocław/, z ceną 105 400,75 zł, 83,39 pkt (cena – 
43,39; czas usługi – 30,00; okres gwarancji – 10,00); 

 Oferta nr 8 złożona przez Wykonawcę: Printnonstop Fleet Sp. z o.o. – lider 
konsorcjum, ul. Zawieprzycka 8L, /20-228 Lublin/, PHU Avi System Arkadiusz 
Maciejowski – członek konsorcjum, ul. Moniuszki 68e, /58-300 Wałbrzych/, z ceną 
90 644,65 zł, 90,46 pkt (cena – 50,46; czas usługi – 30,00; okres gwarancji – 10,00). 

 

Z wyrazami szacunku 

  

 DYREKTOR ODDZIAŁU 

        Piotr Waszak 

 


