
Zamawiający:
SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE 

35-959 RZESZÓW, PLAC ŚRENIAWITÓW 3
Informacja z otwarcia ofert (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Nazwa postępowania: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowy ch na wskazanych
salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie 
- Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.10.2020r. godz.n:15

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 216 177,42 zł brutto.

-Poniżej zbiorcze zestawienie ofert złożonych w w/w postępowaniu

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adresy 
wykonawców, którzy 

złożyli oferty

Cena brutto 
zawarta w ofercie / 

zł brutto Okres gwarancji i rękojmi

1.
COMARCH Polska S.A 
Al. Jana Pawła II 39a, 
31 -864 Kraków

216 177,43

W ykonawca udziela gwarancji i rękojm i co do jakości przedmiotu 
um owy oraz co do jego zgodności z ofertą, dokum entacją, 

dokum entacją pow ykonaw czą i dokum entacją producencką urządzeń 
oraz udziela gw arancji na wszystkie usługi wykonane w ramach 

realizacji przedm iotu um owy w okresie 36 miesięcy, od pierwszego dnia 
pełnego miesiąca po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru

końcowego

Wykonawca oświadczył, iż akceptuje wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, w tym w szczególności w zakresie terminu płatności tj. w terminie 
do 21 dni od dnia otrzymania przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie, prawidłowo wystawionej faktury. Maksymalny termin realizacji zamówienia w zakresie określonym 
w § 1 ust. 2 pkt 1 -6 wzoru umowy do dnia 22.12.2020 r. Wykonawca będzie świadczył usługi serwisu i wsparcia technicznego w okresie 36 -  stu miesięcy liczonych od 
pierwszego dnia pełnego miesiąca po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

Ponadto Zamawiający informuje o obowiązku spoczywającym na Wykonawcach którzy złożyli oferty w terminie, określonym w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo

z omówień publicznych:
„ I I .  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust, la. art. 57 ust. 1 lub a rt óOd ust. 1, albo od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może p rzed sta w ić  dowody, że powiązania z innym 
wykonawca nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia". Dyrektor Sąd^Okręgowego

w Rzeszowie
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Małgorzatę fiedzielska
(data i podpis ki&fownika Zamawiaiqcego


