
Sqd Okręgowy w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, PI. Śreniawitów 3 

teL'(17) 87 56 200

Rzeszów, dnia 1 grudnia 2020 r.

INFORMACJA
'< O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zgodnie z art. 92 ust.l ustawy Pzp.
1. Zamawiający:
SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE 
35-959 RZESZÓW, PLAC ŚRENIAWITÓW 3NIP: 813-26- 41-148, REGON: 000324257 e-mail: przetargi& rzeszow.so.gov.pl
2. Nazwa zamówienia:Dostawa komputerów i monitorów do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
3. Tryb udzielenia zamówienia:Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
4. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna 

punktacja, z podziałem na części:



Pakiet nr 1 - Dostawa komputerów stacjonarnych

Nazwa (firma) i

Numer
oferty

adresy
wykonawców, 
którzy złożyli 

oferty

w©TTvł DlUTTO
zawarta w 
ofercie / zł 
brutto / pkt

Okres gwarancji / pkt
Certyfikat TCO / pkt Łączna liczba pkt

2.

CEZAR Cezary 
Machnio i Piotr 

Gębka Sp. z o.o. 
ul. Wolność 8 lok. 
4, 26-600 Radom

86 428,41 
/59,43 pkt

60 miesięcy liczonych od 
dnia podpisaniu bez 
zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego. / 30 
pkt

Oferowane 
urządzenia nie 

posiadają 
certyfikatu TCO. 

/ 0  pkt

89,43 pkt

3.

Maxto ITS Spółka 
z ograniczoną 

odpowiedzialnoś 
ciq Spółka 

komandytowa 
ul. Willowa 87 

32-085 
Modlniczka

85 608,00 
/ 60 pkt

60 miesięcy liczonych 
od dnia podpisaniu 

bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru 

końcowego. / 30 pkt

Oferowane 
urządzenia 
posiadają 

certyfikat TCO. 
/ 10 pkt

100 pkt

4.

VIRTUAL
TECHNOLOGIES IT 

SP. Z O.O. 
ul. DAMROTA 
6/301; 40-022 

KATOWICE

99 876,00 / 
51,43 pkt

60 miesięcy liczonych 
od dnia podpisaniu 

bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru 

końcowego. / 30 pkt

Brak dokumentu 
potwierdzającego 
certyfikat TCO / 0 

pkt

81,43 pkt

Pakiet nr 2 -  Dostawa komputerów przenośnych standardowych

Numer
oferty

Nazwa (firma) i 
adresy

wykonawców, 
którzy złożyli 

oferty

Cena brutto 
zawarta w 
ofercie / zł 

brutto
Okres gwarancji Certyfikat TCO

Łączna liczba pkt
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CEZAR Cezary 
Machnio i Piotr 

Gębka Sp. z o.o. 
uL Wolność 8 lok.

159 112,8 0 / 
50,26

60 miesięcy liczonych 
od dnia podpisaniu 

bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru

Brak dokumentu 
potwierdzającego 
certyfikat TCO / 0 

pkt

80,26 pkt

4, 26-600 Radom końcowego. / 30 pkt

1 .

VIRTUAL
TECHNOLOGIES IT 

SP. Z O.O. 
ul. DAMROTA 
6/301; 40-022 

KATOWICE

133 282,80 /  
60 pkt

60 miesięcy liczonych 
od dnia podpisaniu 

bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru 

końcowego. / 30 pkt

Brak dokumentu 
potwierdzającego 
certyfikat TCO / 0 

pkt

90 pkt

Pakiet nr 3 -  Dostawa monitorów z matrycą do 24"

Numer
oferty

Nazwa (firma) i 
adresy

wykonawców, 
którzy złożyli 

oferty
e-Tech Jacek 
Sójka Spółka 

Jawna
ul. Nowa 29/31, 

90-030 Łódź
VIRTUAL

TECHNOLOGIES IT 
SP. Z O.O. 

ul. DAMROTA 
6/301; 40-022 

KATOWICE

Cena brutto 
zawarta w 
ofercie / zł 

brutto

14 116,71 
/ 59,52 pkt

14 003,55 /  
60 pkt

Okres gwarancji

60 miesięcy liczonych 
od dnia podpisaniu 

bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru 

końcowego. / 30 pkt

60 miesięcy liczonych 
od dnia podpisaniu 

bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru 

końcowego. / 30 pkt

Łączna liczba pkt

Certyfikat TCO

Brak dokumentu 
potwierdzającego 
certyfikat TCO / 0 

pkt

89,52 pkt

90 pkt
Brak dokumentu 

potwierdzającego 
certyfikat TCO / 0 

pkt

Pakiet nr 4 -  Dostawa monitorów z matrycą do 27”

Część unieważniona -  brak ofert

Pakiet nr 5 -  Dostawa pamięci masowej NAS

Strona 3 z 5



Część unieważniona -  brak ofert

-r

4.1. Sąd Okręgowy w Rzeszowie jako Zamawiający informuje, że:4.1.1. w niniejszym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.4.1.2. w niniejszym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty.Po dokonaniu oceny wszystkich złożonych ofert Sąd Okręgowy w Rzeszowie jako Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 91 ust 1 ustawy Pzp.5.1. W części 1 zamówienia pn. „Dostawa komputerów stacjonarnych” :Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:1) numer oferty: 32) nazwa, siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano : Maxto ITS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul.

Willowa 87, 32-085 Modlniczka3) cena: 85 608,00 zł bruttoUzasadnienie wyboru:Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, tj. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, wybrał najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy : Maxto ITS Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka - oferta Nr 3, która spełniła w całości wymogi SIWZ odnośnie zamówienia, nie została odrzucona i otrzymała w łącznej punktacji ocenianych kryteriów: CENA (C), OKRES GWARANCJI (G), Certyfikat TCO 
(T) najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.Zamawiający zawrze umowę zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp po przekazaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp], O wyznaczonym terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem, zgodnie z SIWZ.5.2. W części 2 zamówienia pn. „Dostawa komputerów przenośnych standardowych”:Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:1) numer oferty: 4

2) nazwa, siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano : VIRTUAL TECHNOLOGIES IT SP. Z O.O., ul. DAMROTA 6/301; 40-022 KATOWICE
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3) cena: 133 282,80 zł bruttoUzasadnienie wyboru:Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, tj. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, wybrał najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy : VIRTUAL TECHNOLOGIES

IT SP. Z O.O., ul. DAMROTA 6/301; 40-022 KATOWICE - oferta Nr 4, która spełniła w całości wymogi SIWZ odnośnie zamówienia, nie została odrzuconai otrzymała w łącznej punktacji ocenianych kryteriów: CENA (C) , OKRES GWARANCJI (G), Certyfikat TCO (T) najwyższą ilość punktów tj. 90,00 pkt.Zamawiający zawrze umowę zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp po przekazaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp). O wyznaczonym terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem, zgodnie z SIWZ.5.3. W części 3 zamówienia pn. „Dostawa monitorów z matrycą do 24”:Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:1) numer oferty: 42) nazwa, siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano : VIRTUAL TECHNOLOGIES IT SP. Z O.O., ul. DAMROTA 6/301; 40-022 KATOWICE3) cena: 14 003,55 zł bruttoUzasadnienie wyboru:Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, tj. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, wybrał najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy : VIRTUAL TECHNOLOGIES

IT SP. Z O.O., ul. DAMROTA 6/301; 40-022 KATOWICE - oferta Nr 4, która spełniła w całości wymogi SIWZ odnośnie zamówienia, nie została odrzuconai otrzymała w łącznej punktacji ocenianych kryteriów: CENA (C) , OKRES GWARANCJI (G), Certyfikat TCO (T) najwyższą ilość punktów tj. 90,00 pkt.Zamawiający zawrze umowę zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp po przekazaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp). O wyznaczonym terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem, zgodnie z SIWZ.
ZATWIERDZAM DNIA:

Dyrektor Sądu Okręgowego 
w R z e ^ ^ j^ ,

Małgorzata Niedzielska
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