
Zamawiający:
SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE 

35-959 RZESZÓW, PLAC ŚRENIAWITÓW 3

SĄD OKRĘGOWY
,*5-959 Rzeszów, skr. poczt. 298 

P I. S fe n ia w itó w 3

Informacja z otwarcia ofert (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Nazwa postępowania: przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywne dostawy tonerów i tuszy oraz innych materiałów eksploatacyjnych 
do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów użytkowanych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Sądach Rejonowych w Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach i Strzyżowie w 2020 roku”
znak: G-2512-1/20

- Otwarcie ofert odbyło się w dniu 3.03.2020r. godz.l 1:10

Kwota, którą Zam aw iający zam ierza przeznaczyć na sfinansowanie zam ówienia: 304856,45 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

Termin realizacji 
dostawy częściowej

Termin wymiany 
wadliwych 
materiałów 

eksploatacyjnych

1.
NETPRINT S.C. J. W asiela, B. Szostak  

ul. Unii Europejskiej 10 
32-600 Oświęcim

349060,47 3 dni 7 dni

2.
DMD s.c. Paweł M iturski, Dorota M iturska  

ul. Staroniw ska 41 B 
35-101 Rzeszów

277383,45 3 dni 2 dni

3.
ECO BLACK S.C. M. Szewczyk, Ł. Baran  

ul. Dom aniówka 1E, 25-413 Kielce 260933,43 3 dni 7 dni

4.
GO LDEN LINĘ Sp. Z o.o. 

ul. Krakowska 150 
35-506 Rzeszów

312526,89 3 dni 7 dni

5.
W orld Trade Technology Polska Sp. z o.o. 

Janow ice 387  
32-020 W ieliczka

277896,73 3 dni 7 dni

6.
P.W. MU LUKO M  Adam  Papierski 

ul. Fabryczna 15 
85-741 Bydgoszcz

345196,01 3 dni 7 dni



W ykonaw cy ośw iadczyli, iż akceptują w arunki płatności oraz uprawnienia gw arancyjne które zostały określone w  SIW Z ( w e wzorze 
umowy).

Ponadto Zam aw iający inform uje o obowiązku spoczywającym  na W ykonawcach którzy złożyli oferty w  term inie, określonym w  art. 24 ust. 
11 ustawy Prawo zamówień publicznych:

J_L  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust la  art 57 ust, [ lub art 60d ust. ?, albo od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w a rt 86 ust 5, przekazuje zamawiaiacemu oświadczenie o przynależności lub 
braku prz ynależnośado tej samej oruov kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust [ okt 23. Wraz ze złażeniem - wykonawca może
przedstawić dowody że p owjgzaniaz innym wykonawca nie prowadzg do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamóyyenigć.


