
Warszawa, 13.10.2020 r. 

 

Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu 

sygnalista@zus.pl 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę papieru 

kserograficznego A4 i A3 dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, znak postępowania: 

TZ/271/30/20. 

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 13.10.2020 r. o godzinie 13:00 w siedzibie 

Zamawiającego. 

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

- 8 822 824,00 zł brutto (słownie: osiem milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące osiemset 

dwadzieścia cztery złote 00/100), w tym: 

 Część A: 8 757 341,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy 

trzysta czterdzieści jeden złotych 00/100) 

 Część B: 65 483,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy 

złote  00/100) 

2. Zestawienie ofert złożonych w terminie:  

2.1. Część A – zakup i dostawa papieru kserograficznego formatu A4 w liczbie 701 710 ryz: 

nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
Cena oferty 

w PLN brutto 

Termin realizacji 
przedmiotu 
zamówienia 

Warunki płatności 
zawarte w ofercie 

1. 

Konica Minolta 
Business Solutions 
Polska Sp. z o.o. 
ul. Muszkieterów 15, 
02-271 Warszawa 

6 723 574,71 zł Zgodnie z  SIWZ Zgodnie z  SIWZ 



2.2. Część B – zakup i dostawa papieru kserograficznego formatu A3 w liczbie 2 545 ryz: 

 

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. 

Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych 

Tomasz Dziedzic 

 

2. 

Konsorcjum Biuro Klub 
Sp. z o. o. 
Al. F. Chopina 55, 

     05-092  Łomianki  
 

6 853 040,20 zł Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ 

3. 

Lyreco Polska S.A. 
Komorów 
ul. Sokołowska 33, 
Sokołów 
05-806 Komorów 

6 732 205,74 zł Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ 

nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
Cena oferty w PLN 

brutto 

Termin realizacji 
przedmiotu 
zamówienia 

Warunki płatności 
zawarte w ofercie 

1. 

Konica Minolta 
Business Solutions 
Polska Sp. z o.o. 
ul. Muszkieterów 15, 
02-271 Warszawa 

 

50 148,21 zł Zgodnie z  SIWZ Zgodnie z  SIWZ 

2. 

Lyreco Polska S.A. 
Komorów 
Sokołów 
ul. Sokołowska 33, 
05-806 Komorów 

62 982,64 zł Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ 

mailto:SekretariatDZP@zus.pl

