
 

ul. Szamocka 3, 5 www.zus.pl tel. 22 667-17-03 

01-748 Warszawa e-mail: sekretariatDZP@zus.pl fax 22 667-17-36  
 

 
 
 

                                      Warszawa,  8 maja 2020 r. 
Departament Zamówień Publicznych 

 
Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu 
sygnalista@zus.pl 
993200/271/IN-404/2020 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawę systemu druku 
wielobarwnego cyfrowego, znak postępowania: TZ/271/11/20. 

 

Informacja z otwarcia ofert 

 

Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert, które odbyło się 8 maja 2020 r. o godzinie 
13:00 w siedzibie Zamawiającego: 

1) Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 220 000,00 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. 

DKS Sp. z o.o. 
Ul. Energetyczna 
15,  
80-180 Kowale 

403 440,00 zł 

Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć, wnieść i 
zainstalować Urządzenie wraz 
z niezbędnym instruktarzem z 
jego obsługi, w 
nieprzekraczalnym terminie 
do 10 tygodni od dnia 
zawarcia umowy. 

36 
miesięcy 

Zgodnie 

z postanowieniami 

SIWZ 

2. 

Heidelberg Polska 
Sp. z o.o. 
ul. Popularna 82, 
02-226 Warszawa 

274 413,00 zł 

Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć, wnieść i 
zainstalować Urządzenie wraz 
z niezbędnym instruktarzem z 
jego obsługi, w 
nieprzekraczalnym terminie 
do 10 tygodni od dnia 
zawarcia umowy. 

36 
miesięcy 

Zgodnie 

z postanowieniami 

SIWZ 



2 / 2 

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 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 w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 
Departament Zamówień Publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – 
forma pisemna albo w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres e-mail: 
SekretariatDZP@zus.pl  

 

3. 

Canon Polska Sp. z 
o.o. 
ul. Gottlieba 
Deimlera 2, 
02-460 Warszawa 

188 928,00 zł 

Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć, wnieść i 
zainstalować Urządzenie wraz 
z niezbędnym instruktarzem z 
jego obsługi, w 
nieprzekraczalnym terminie 
do 10 tygodni od dnia 
zawarcia umowy. 

36 
miesięcy 

Zgodnie 

z postanowieniami 

SIWZ 

4. 

Ricoh Polska  
Sp. z o.o. 
ul. Żwirki i Wigury 
18A,  
02-092 Warszawa 

215 004,00 zł 

Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć, wnieść i 
zainstalować Urządzenie wraz 
z niezbędnym instruktarzem z 
jego obsługi, w 
nieprzekraczalnym terminie 
do 10 tygodni od dnia 
zawarcia umowy. 

36 
miesięcy 

Zgodnie 

z postanowieniami 

SIWZ 

5.  

Digital Solutions 
Dystrybucja Polska 
Sp. z o.o. 
ul. Szyszkowa 43,  
02-285 Warszawa 

216 460,32 zł 

Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć, wnieść i 
zainstalować Urządzenie wraz 
z niezbędnym instruktarzem z 
jego obsługi, w 
nieprzekraczalnym terminie 
do 10 tygodni od dnia 
zawarcia umowy. 

36 
miesięcy 

Zgodnie 

z postanowieniami 

SIWZ 
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