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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

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

zwojowego na potrzeby akcji masowych, znak postępowania: TZ/271/47/20), część B 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części B 

Na podstawie postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) (dalej: „ustawa Pzp”), Zamawiający informuje, że 

w  ww. postępowaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i zgodnie z powyższą regulacją 

prawną przedstawia następujące informacje: 

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem jej wyboru:  

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę Samindruk Sp. z 

o. o., ul. Sikorskiego 37, 87-300 Brodnica.  

Wykonawca zadeklarował wykonanie zamówienia za maksymalne wynagrodzenie z tytułu 

realizacji przedmiotu zamówienia w kwocie brutto – 947 100,00 zł 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta Samindruk Sp. z o. o. jest najkorzystniejszą ofertą, nie podlegającą odrzuceniu. Oferta 

spełnia wymagania określone w SIWZ oraz ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz 

otrzymała najwyższą liczbę punków, tj. 100,00 w kryterium oceny ofert: 

Kryterium wyboru waga 

Całkowita cena oferty brutto (C) 100 % 

II. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją: 

Lp. Nazwa Wykonawcy Cena oferty brutto 
Punktacja zgodnie  z kryterium 

określonym w SIWZ 

1. 

Samindruk Sp. z o. o. 

ul. Sikorskiego 37 

87-300 Brodnica 

947 100,00 zł 100,00 pkt 
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III. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i Wykonawcach, którzy zostali 

wykluczeni z postępowania: 

nie dotyczy 

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

Zakład prosi o niezwłoczne potwierdzenie w dniu dzisiejszym faktu otrzymania niniejszego pisma na 

fax nr 0 22 667 17 33 lub mail: SekretariatDZP@zus.pl  

 
Pełnomocnik Kierownika Zamawiajacego 

Wicedyrektor Biura Poligrafii 
Rafał Jasiński 
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