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Lublin, dnia 19.05.2020 r. 

 

Znak sprawy: 200000/271/01/2020-ZAP –  19 

 

 

I N F O R M A C J A  Z  O T W A R C I A  O F E R T  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  

139 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług serwisu i konserwacji 

urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Oddziałów w Biłgoraju, 

w Kielcach, w Lublinie i w Radomiu oraz z podziałem na części. 

 

1. Otwarcie ofert. 

1) Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.05.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie; ul Tomasza Zana 38C, 20- 601 Lublin; ZAP, piętro IX pokój  

nr 918;   

2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację 

przedmiotu zamówienia łącznie 137 526 000,00 PLN tj. w: 

 Części 1 – 23 283,06 PLN 

 Części 2 – 38 982,79 PLN 

 Części 3 – 52 032,06 PLN 

 Części 4 – 23 228,09 PLN 
  

2. Zestawienie ofert. 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 3 oferty. Oferty złożyli następujący Wykonawcy: 
 

 

Numer 
oferty 

Numer 
części 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty 
Termin wykonania 

zamówienia 
Okres gwarancji Warunki płatności 

1 1 

 

Krzysztof Bartoszek 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Krzysztof Bartoszek BIURO-TECH FHU 

ul. Bukowa 17 

20-281 Lublin 

 

17 869,10 zł 
 

2 dni robocze 
4 miesiące 

Zgodnie 
z warunkami 

zawartymi w SIWZ. 

1 2 

 

Krzysztof Bartoszek 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Krzysztof Bartoszek BIURO-TECH FHU 

ul. Bukowa 17 

20-281 Lublin 

 

44 750,84 zł 
 

2 dni robocze 
4 miesiące 

Zgodnie 
z warunkami 

zawartymi w SIWZ. 

1 4 

 

Krzysztof Bartoszek 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Krzysztof Bartoszek BIURO-TECH FHU 

ul. Bukowa 17 

20-281 Lublin 

 

16 290,24 zł 
 

2 dni robocze 
4 miesiące 

Zgodnie 
z warunkami 

zawartymi w SIWZ. 
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2 1 

 

Anna Soldak 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

PRINTSOL ANNA SOLDAK PRINTING SOLUTIONS 

AND SERVICE 

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 6/4 

52-211 Wrocław 

 

35 930,27 zł 
 

4 dni robocze 
4 miesiące 

Zgodnie 
z warunkami 

zawartymi w SIWZ. 

2 2 

 

Anna Soldak 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

PRINTSOL ANNA SOLDAK PRINTING SOLUTIONS 

AND SERVICE 

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 6/4 

52-211 Wrocław 

 

60 309,15 zł 4 dni robocze 4 miesiące 
Zgodnie 

z warunkami 
zawartymi w SIWZ 

2 3 

 

Anna Soldak 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

PRINTSOL ANNA SOLDAK PRINTING SOLUTIONS 

AND SERVICE 

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 6/4 

52-211 Wrocław 

 

61 312,47 zł 4 dni robocze 4 miesiące 
Zgodnie 

z warunkami 
zawartymi w SIWZ 

2 4 

 

Anna Soldak 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

PRINTSOL ANNA SOLDAK PRINTING SOLUTIONS 

AND SERVICE 

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 6/4 

52-211 Wrocław 

 

42 112,34 zł 4 dni robocze 4 miesiące 
Zgodnie 

z warunkami 
zawartymi w SIWZ. 

3 4 

 

Artur Stańczyk prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą ESKOM Artur Stańczyk 

oraz 

Anna Stańczyk prowadząca działalność 

gospodarczą pod firmą AKSEL 

wspólnie występujący pod firmą 

ESKOM S.C. Artur Stańczyk, Anna Stańczyk 

ul. Tapicerska 16A 

02-168 Warszawa 

 

25 722,50 zł 1 dzień roboczy 6 miesięcy 
Zgodnie 

z warunkami 
zawartymi w SIWZ. 

 

3. Informacja o ofertach z których treścią Zamawiający nie mógł się zapoznać 

Ponadto w terminie wyznaczonym na składanie ofert Zamawiający otrzymał zaszyfrowane pliki od następujących 
nadawców: 
1) Stanisław Adamski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KOPIKOM Stanisław Adamski z siedzibą 

przy ul. Żelaznogórskiej 5/1, 25-678 Kielce. Zaszyfrowany plik został przesłany do Zamawiającego w postaci 

elektronicznej, na skrzynkę ePUAP w dn. 14.05.2020 r. o godz. 14:39. Podczas otwarcia ofert zaszyfrowany plik 

został odszyfrowany za pomocą aplikacji miniportal służącej do odszyfrowania ofert. Jednakże podczas dalszych 

czynności polegających na podjęciu próby rozpakowania przesłanego przez Wykonawcę pliku .zip okazało się, 

że plik jest uszkodzony i Zamawiający nie mógł zapoznać się z jego treścią. Po podjęciu czynności wyjaśniających 

Zamawiający stwierdził, iż przesłanych przez Wykonawcę plik ma uszkodzone nagłówki, a dodatkowo archiwum 

pliku jest puste, co wskazuje na to, że plik został źle przygotowany i jest uszkodzony. Mając na uwadze 

powyższe należy uznać, że brak możliwości otwarcia pliku jest z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W 
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związku z tym Zamawiający uznaje, że w/w Wykonawców nie złożył żadnej oferty. Należy podkreślić, iż 

możliwość zapoznania się z treścią oferty stanowiącą oświadczenie woli jest warunkiem sine qua non złożenia 

takiego oświadczenia. W świetle art. 61 §2 Kodeksu cywilnego do złożenia oświadczenia woli w postaci 

elektronicznej dochodzi dopiero wtedy, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki 

sposób, żeby druga strona (adresat, w tym przypadku Zamawiający) mogła zapoznać się z jej treścią. 

2) MicroComp Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 lok. 1, 26-600 Radom. Zaszyfrowany plik 

został przesłany do Zamawiającego w postaci elektronicznej, na skrzynkę ePUAP w dn. 14.05.2020 r. o godz. 

16:40. Podczas otwarcia ofert plik został odszyfrowany za pomocą aplikacji miniportal służącej do 

odszyfrowania ofert oraz rozpakowany pliku .zip za pomocą programu do kompresji danych. Jednakże podczas 

dalszych czynności polegających na próbie zapoznania się z treścią plików okazało się, że Wykonawca nie 

załączył plików źródłowych z ofertą, a jedynie pliki z podpisem zewnętrznym. Po dokonaniu weryfikacji 

kwalifikowanymi oprogramowaniami służącymi do weryfikacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych i 

ofert, Zamawiający uznał iż przyczyna braku możliwości zapoznania się z treścią oferty i brak pliku oferty leży po 

stronie Wykonawcy. W związku z tym Zamawiający uznaje, że w/w Wykonawców nie złożył żadnej oferty. 

Należy podkreślić, iż możliwość zapoznania się z treścią oferty stanowiącą oświadczenie woli jest warunkiem 

sine qua non złożenia takiego oświadczenia. W świetle art. 61 §2 Kodeksu cywilnego do złożenia oświadczenia 

woli w postaci elektronicznej dochodzi dopiero wtedy, gdy wprowadzono je do środka komunikacji 

elektronicznej w taki sposób, żeby druga strona (adresat, w tym przypadku Zamawiający) mogła zapoznać się z 

jej treścią. 

 

4. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia zgodnie z art. 86 ust. 5) ustawy, na stronie internetowej 

niniejszej informacji, mają obowiązek przekazania Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 5) i ust. 1) pkt 23 ustawy, wzór według załącznika nr 4 do SIWZ.  

 

 

 
                        Podpisano 
      Dyrektor Oddziału ZUS w Lublinie  

                                   Piotr Waszak 
 


