
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.: Modernizacja sieci LAN w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie
- Otwarcie ofert odbyło się w dniu 6.10.2020r. godz.11:15

Kwota, którg Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 671 680,86 zł brutto.

-Poniżej zbiorcze zestawienie ofed złożonych w w/w postępowaniu

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adresy wykonawców, którzy złożyli
oferty

Cena brutto 
zawarta w ofercie 

/ zł brutto

Termin realizacji zamówienia w 
zakresie dostawy wraz z 

montażem i organizacją szkolenia

Opieka Serwisowa

1 .
e-service Sp. Z o.o., ul. Kopaczewskiego 2, 35-225 
Rzeszów 646 980,00

2 tygodnie od dnia zawarcia 
umowy, nie dłużej niż do dnia 

17.12.2020 r.

24 miesiące od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego

2. Network Experts sp. Z o.o. sp. K. ul. Chojnowska 8, 03-583 
Warszawa 926 197,58

3 tygodnie od dnia zawarcia 
umowy, nie dłużej niż do dnia 

17.12.2020 r.

24 miesiące od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego

Każdy Wykonawca oświadczył, iż akceptuje warunki płatności które zostały określone w SIWZ ( we wzorze umowy) tj. w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez 
Sqd Okręgowy w Rzeszowie, prawidłowo wystawionej faktury, oraz wymogi w zakresie zapewnienia gwarancji (Dostarczone przełączniki powinny posiadać 
gwarancje lifetime (ograniczona gwarancja dożywotnia do 5 lat od wycofania z produkcji / sprzedaży przez producenta)). Maksymalny termin realizacji 
zamówienia w zakresie dostawy wraz z montażem i organizacją szkolenia to dzień 17.12.2020 r. Opieka serwisowa będzie świadczona w okresie zgodnym z ofertą 
Wykonawcy. Zamawiający wymaga minimum 12-sto  miesięcznego okresu opieki serwisowej, od dnia obioru końcowego.

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

„11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust, la, art. 57 ust. 1 lub art. 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 tei samei 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 okt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawca nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia".

>4(podpisy c. Kom isji PJ argowej)
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