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Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu 
sygnalista@zus.pl 

 

993200/271/IN-859/2020 

 

Informacja o otwarciu ofert 

dla wszystkich zainteresowanych 

 

Szanowni Państwo, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mając na względzie panującą obecnie sytuację związaną ze stanem 

epidemii wywołanym zakażeniami wirusa SARS-CoV-2, informuje że otwarcie ofert w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

Świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS 

(KSI ZUS), znak postępowania TZ/271/65/19, odbędzie się w formie transmisji online, pod podanym 

poniżej adresem (link): 

   
Meeting number (access code): 137 194 6036   
 
Meeting password: 1234  
 
Tuesday, October 27, 2020   
 
1:00 pm  |  (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna  |  1 hr   
 

Join meeting  
 

 

 
Tap to join from a mobile device (attendees only)  
 
+48-225-364067,,1371946036## Poland Toll  
 
Join by phone 
 
+48-225-364067 Poland Toll  
 
Global call-in numbers  
 
Join from a video system or application  
 
Dial 1371946036@zus.webex.com  
 

mailto:sygnalista@zus.pl
https://zus.webex.com/zus/j.php?MTID=me99c3afd3aa8c7f9b289ca88fd1e693d
tel:%2B48-225-364067,,*01*1371946036%23%23*01*
https://zus.webex.com/zus/globalcallin.php?MTID=m54a51200f3cf677c7f3dc02a206f9ded
sip:1371946036@zus.webex.com
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You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.  
 
Join using Microsoft Lync or Microsoft Skype for Business  
 
Dial 1371946036.zus@lync.webex.com  
 
 

Zamawiający wyjaśnia, że niniejsze rozwiązanie wpisuje się w treść komunikatu Urzędu Zamówień 

Publicznych (UZP) pt. „Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego” zamieszczonego w dniu 16 

marca 2020 r. na stronie internetowej UZP, w ramach którego Urząd wyraźnie i jednoznacznie 

poinformował, iż w jego ocenie transmisja online z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia 

epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę jawności czynności otwarcia ofert, o której mowa 

w art. 86  ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający zachęca do uczestniczenia w czynności otwarcia ofert za 

pośrednictwem dedykowanej transmisji online. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Osoba prowadząca sprawę: 
Marta Wałkuska, 
Główna Specjalistka, Departament Zamówień Publicznych 

T: +48 22 667 17 28 
E: marta.walkuska@zus.pl  
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