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Warszawa, 29.01.2021 r. 
Departament Zamówień Publicznych 

 
na stronę internetową www.zus.pl 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie przez 

okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, usługi opieki serwisowej dla oprogramowania EMC 

Networker, oraz oprogramowania i sprzętu wraz z oprogramowaniem wbudowanym Avamar”, znak 

postępowania: TZ/271/67/20. 

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. 

1. W dniu 29.01.2021 r. o godzinie 12:00 odbyło się otwarcie ofert złożonych w ww. postępowaniu.  

2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z podatkiem VAT: 

- dla części A – 4 457 079,72 PLN (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy 

siedemdziesiąt dziewięć złotych 72/100); 

- dla części B – 1 185 193,35 PLN (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt 

trzy złote 35/100). 

3.    Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta:  

 
Część A - świadczenie usługi opieki serwisowej dla oprogramowania EMC Networker oraz konsultacje 

Część B - świadczenie usługi opieki serwisowej dla niżej wymienionego oprogramowania oraz sprzętu wraz z 
oprogramowaniem wbudowanym: 
- oprogramowanie EMC Avamar; 
- serwery Avamar Gen 4 (M1200) -16 sztuk; 
oraz konsultacje. 

 

          

 

              Dyrektor 

              Departamentu Zamówień Publicznych 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
Cena oferty w PLN 

brutto 

Termin realizacji 
przedmiotu  
zamówienia 

Warunki 
płatności  

1. 
ENGAVE S.A. 

ul. Czarodzieja 16 

 03-116 Warszawa 

 
4 455 807,84 

 

Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
Cena oferty w PLN 

brutto 

Termin realizacji 
przedmiotu  
zamówienia 

Warunki 
płatności  

1. 
ENGAVE S.A. 

ul. Czarodzieja 16 

 03-116 Warszawa 

 
1 183 560,12 

 

Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ 
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