
 

 
 

 

ul. Szamocka 3, 5 www.zus.pl tel. 22 667 17 04 

01-748 Warszawa e-mail: sekretariatDZP@zus.pl fax 22 667 17 36 

Warszawa 
Departament Zamówień Publicznych 

  
Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu 
sygnalista@zus.pl  

 

 
 

Pismo znak: 993200/271/IN-258/2021 

 

Na stronę internetową www.zus.pl 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „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 – część A i B. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części A 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w części A dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej. 

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie 

kryterium oceny ofert określonego w SIWZ. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 

ENGAVE S.A., ul. Czarodzieja 16, 03-116 Warszawa, która otrzymała najwyższą liczbę punktów 

(100 pkt), co przedstawia poniższa tabela: 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części B 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że 

w przedmiotowym postępowaniu w części B dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie 

kryterium oceny ofert określonego w SIWZ. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 

ENGAVE S.A., ul. Czarodzieja 16, 03-116 Warszawa, która otrzymała najwyższą liczbę punktów 

(100 pkt), co przedstawia poniższa tabela: 

 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium „Całkowita cena oferty brutto”  

1. ENGAVE S.A. 
ul. Czarodzieja 16,  03-116 Warszawa 

100 

(4.455.807,84 PLN) 
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Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium „Całkowita cena oferty brutto”  

1. ENGAVE S.A. 
ul. Czarodzieja 16,  03-116 Warszawa 

100 

(1.183.560,12 PLN) 
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