
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
3 5 -9 5 9  R ze szó w , PI. Śreniawitów 3 

tel. (17) 87 56 200

Rzeszów, dnia 22 sty cznia 2021 r.

INFORMACJA
0 WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYzgodnie z art. 92 ust.L ustawy -  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.1. Zamawiający:SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE 35-959 RZESZÓW, PLAC ŚRENIAWITÓW 3NIP: 813-26- 41- 148, REGON: 000324257 e-mail: przetargi(5)rzeszow.so.gov.pl2. Nazwa zamówienia:Wykonywanie usługi codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości oraz dezynfekcji na rzecz Sądu Okręgowego w Rzeszowie Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Rzeszowie, Sądu Rejonowego w Ropczycach, Sądu Rejonowego w Leżajsku, Sądu Rejonowego w Strzyżowie oraz wykonanie usługi jednorazowego umycia okien oraz przeszkleń wewnętrznych w tych sądach.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 2Q04r. - 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 czę ści:



Część nr 1 - „Usługa codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości części powierzchni budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie 
przy ul. Plac Śreniawitów 3 w Rzeszowie, oraz w pomieszczeniach użytkowanych przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów 
przy ul. Hetmańskiej 15 w Rzeszowie (III i IV piętro)."

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adresy 
wykonawców, którzy 
złożyli oferty

Cena w zł brutto 
zawarta w ofercie KONTROLA JAKOŚCI (Q) PRANIE DYWANÓW (P) Liczba Pkt

1

Firma Sprzątająca Błysk 
Barbara Wrona, 35-502 
Rzeszów ul. Ropczycka 
5/2

Oferta odrzucona -  Wykonawca wykluczony z postępowania w tej części.

2

Alpaline Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul.

362 769,81 zł/ 
48,58 pkt

Wykonawca zapewni i wyznaczy stałego koordynatora, który będzie osobiście sprawdzał jakość wykonywania usługi w wyznaczonych obiektach nie mniej niż 4 razy w miesiącu kalendarzowym. / 30 pkt

Wykonawca deklaruje, że przewidziane do tej czynności dywany będące na wyposażeniu Sądu Okręgowego w 88,58 pkt
Langiewicza 22, 35-021 
Rzeszów Rzeszowie, minimum 3 razy w okresie trwania umowy. /10 pkt

3

Usługi Techniczno 
Budowlano Melioracyjne 
"Hydrotech" Sp. z o.o., ul. 
Powstańców 
Styczniowych 2/103, 62- 
510 Konin

497 999,89 zł / 
35,39 pkt

Wykonawca zapewni i wyznaczy stałego koordynatora, który będzie osobiście sprawdzał jakość wykonywania usługi w wyznaczonych obiektach nie mniej niż 4 razy w miesiącu kalendarzowym. / 30 pkt

Wykonawca deklaruje, że przewidziane do tej czynności dywany będące na wyposażeniu Sądu Okręgowego w Rzeszowie, minimum 3 razy w okresie trwania umowy. / 10 pkt

75,39 pkt
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4
ROKA Plus sp. z o.o. 
ul. Polna 14, 97-300 
Piotrków Trybunalski

435 728,63 zł/ 
40,45 pkt

Wykonawca zapewni i wyznaczy stałego koordynatora, który będzie osobiście sprawdzał jakość wykonywania usługi w wyznaczonych obiektach nie mniej niż 4 razy w miesiącu kalendarzowym. / 30 pkt

Wykonawca deklaruje, że przewidziane do tej czynności dywany będące na wyposażeniu Sądu Okręgowego w Rzeszowie, minimum 3 razy w okresie trwania umowy. / 10 pkt

80,45 pkt

5

Impel System Sp. zo.o. - 
LIDER Ślężna 118, 53- 
111 Wrocław, Impel 
Facility Services Sp. zo.o. 
Ślężna 118, 53-111 
Wrocław

293 724,00 zł / 60 
pkt

Wykonawca zapewni i wyznaczy stałego koordynatora, który będzie osobiście sprawdzał jakość wykonywania usługi w wyznaczonych obiektach nie mniej niż 4 razy w miesiącu kalendarzowym. / 30 pkt

Wykonawca deklaruje, że przewidziane do tej czynności dywany będące na wyposażeniu Sądu Okręgowego w Rzeszowie, minimum 3 razy w okresie trwania umowy. / 10 pkt

100 pkt

6

JAK-BUD Jakub
Budziński
Wola Podłężna ul.
Rudzicka 40 I, 62-510
Konin

- - - -
Część nr 2 -  „Usługa codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości części powierzchni budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach 

przy ul. Słowackiego 7."

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adresy 
wykonawców, którzy 
złożyli oferty

Cena w zł brutto 
zawarta w ofercie KONTROLA JAKOŚCI (Q) PRANIE DYWANÓW (P) Liczba Pkt
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1

Firma Sprzątająca Błysk 
Barbara Wrona, 35-502 
Rzeszów, ul. Ropczycka 
5/2

- - - -

2

Alpaline Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. 
Langiewicza 22, 35-021 
Rzeszów

123 212,79 zł/ 
39,50 pkt

Wykonawca zapewni i wyznaczy stałego koordynatora, który będzie osobiście sprawdzał jakość wykonywania usługi w wyznaczonym obiekcie nie mniej niż 
4 razy w miesiącu kalendarzowym. 
/ 30 pkt

Wykonawca deklaruje, że przewidziane do tej czynności dywany będące na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Ropczycach, minimum 3 razy w okresie trwania umowy. / 10 pkt

79,5 pkt

Usługi Techniczno 
Budowlano Melioracyjne

Wykonawca zapewni i wyznaczy stałego koordynatora, który będzie Wykonawca deklaruje, że przewidziane do tej czynności dywany
3

"Hydrotech" Sp. z o.o., ul. 
Powstańców 
Styczniowych 2/103, 62- 
510 Konin

171 600,06 zł/ 
28,36 pkt

osobiście sprawdzał jakość wykonywania usługi w wyznaczonym obiekcie nie mniej niż 
4 razy w miesiącu kalendarzowym. 
/ 30 pkt

będące na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Ropczycach, minimum 3 razy w okresie trwania umowy. / 10 pkt

68,36 pkt

4
ROKA Plus sp. z o.o. 
ul. Polna 14,97-300 
Piotrków Trybunalski

112 176,00 zł/ 
43,38 pkt

Wykonawca zapewni i wyznaczy stałego koordynatora, który będzie osobiście sprawdzał jakość wykonywania usługi w wyznaczonym obiekcie nie mniej niż 
4 razy w miesiącu kalendarzowym. 
/ 30 pkt

Wykonawca deklaruje, że przewidziane do tej czynności dywany będące na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Ropczycach, minimum 3 razy w okresie trwania umowy. / 10 pkt

83,38 pkt
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5

Impel System Sp. zo.o. - 
LIDER Ślężna 118, 53- 
111 Wrocław, Impel 
Facility Services Sp. zo.o. 
Ślężna 118, 53-111 
Wrocław

81 106,20 zł / 
60 pkt

Wykonawca zapewni i wyznaczy stałego koordynatora, który będzie osobiście sprawdzał jakość wykonywania usługi w wyznaczonym obiekcie nie mniej niż 
4 razy w miesiącu kalendarzowym. 
/ 30 pkt

Wykonawca deklaruje, że przewidziane do tej czynności dywany będące na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Ropczycach, minimum 3 razy w okresie trwania umowy. / 10 pkt

100 pkt

6

JAK-BUD Jakub
Budziński
Wola Podłężna ul.
Rudzicka 40 I, 62-510
Konin

140 810,40 zł/ 
34,56 pkt

Wykonawca zapewni i wyznaczy stałego koordynatora, który będzie osobiście sprawdzał jakość wykonywania usługi w wyznaczonym obiekcie nie mniej niż 4 razy w miesiącu kalendarzowym.

Wykonawca deklaruje, że przewidziane do tej czynności dywany będące na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Ropczycach, minimum 3 razy w okresie trwania
74,56 pkt

/ 30 pkt umowy. / 10 pkt

Część nr 3 -  „Usługa codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości powierzchni w budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku ul. 
Mickiewicza 47 w Leżajsku."

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adresy 
wykonawców, którzy 
złożyli oferty

Cena w zł brutto 
zawarta w ofercie

KONTROLA JAKOŚCI (Q) PRANIE DYWANÓW (P) Liczba Pkt

1

Firma Sprzątająca Błysk 
35-502 Barbara Wrona, 
Rzeszów ul. Ropczycka 
5/2

- - - -
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2

Alpaline Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. 
Langiewicza 22, 35-021 
Rzeszów

165 339,60 zł / 
47,86 pkt

Wykonawca zapewni i wyznaczy stałego koordynatora, który będzie osobiście sprawdzał jakość wykonywania usługi w wyznaczonym obiekcie nie mniej niż 
4 razy w miesiącu kalendarzowym. / 30 pkt

Wykonawca deklaruje, że przewidziane do tej czynności dywany będące na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Leżajsku, minimum 3 razy w okresie trwania umowy. / 10 pkt

87,86 pkt

3

Usługi Techniczno 
Budowlano Melioracyjne 
"Hydrotech" Sp. z o.o., ul. 
Powstańców 
Styczniowych 2/103, 62- 
510 Konin

251 999,99 zł/ 
31,40 pkt

Wykonawca zapewni i wyznaczy stałego koordynatora, który będzie osobiście sprawdzał jakość wykonywania usługi w wyznaczonym obiekcie nie mniej niż 
4 razy w miesiącu kalendarzowym. 
/ 30 pkt

Wykonawca deklaruje, że przewidziane do tej czynności dywany będące na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Leżajsku, minimum 3 razy w okresie trwania
71,4 pkt

umowy. / 10 pkt

4
ROKA Plus sp. z o.o. 
ul. Polna 14, 97-300 
Piotrków Trybunalski

174 736,26 zł/ 
45,30 pkt

Wykonawca zapewni i wyznaczy stałego koordynatora, który będzie osobiście sprawdzał jakość wykonywania usługi w wyznaczonym obiekcie nie mniej niż 4 razy w miesiącu kalendarzowym. 
/ 30 pkt

Wykonawca deklaruje, że przewidziane do tej czynności dywany będące na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Leżajsku, minimum 3 razy w okresie trwania umowy. / 10 pkt

85,3 pkt
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5

Impel System Sp. zo.o. - 
LIDER Ślężna 118,53-111 
Wrocław, Impel Facility 
Services Sp. zo.o. Ślężna 
118,53-111 Wrocław

131 895,36 zł/ 
60 pkt

Wykonawca zapewni i wyznaczy stałego koordynatora, który będzie osobiście sprawdzał jakość wykonywania usługi w wyznaczonym obiekcie nie mniej niż 
4 razy w miesiącu kalendarzowym. 
/ 30 pkt

Wykonawca deklaruje, że przewidziane do tej czynności dywany będące na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Leżajsku, minimum 3 razy w okresie trwania umowy. / 10 pkt

100 pkt

6

JAK-BUD Jakub
Budziński
Wola Podłężna ul.
Rudzicka 40 I, 62-510
Konin

190 551,60 zł/  
41,53 pkt

Wykonawca zapewni i wyznaczy stałego koordynatora, który będzie osobiście sprawdzał jakość wykonywania usługi w wyznaczonym obiekcie nie mniej niż 4 razy w miesiącu kalendarzowym.

Wykonawca deklaruje, że przewidziane do tej czynności dywany będące na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Leżajsku, minimum 3 razy w okresie trwania
81,53 pkt

/ 30 pkt umowy. / 10 pkt
Część nr 4 -  „Usługa codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości części powierzchni budynków Sądu Rejonowego w Strzyżowie 
ul. 3 Maja 14 i ul. 8 Marca 9 w Strzyżowie.”

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adresy 
wykonawców, którzy 
złożyli oferty

Cena w zł brutto 
zawarta w ofercie KONTROLA JAKOŚCI (Q) PRANIE DYWANÓW (P) Liczba Pkt

1
Firma Sprzątająca Błysk 
Barbara Wrona, Rzeszów 
ul. Ropczycka 5/2

- - - -
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2

Alpaline Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. 
Langiewicza 22, 35-021 
Rzeszów

77 833,76 zł/ 
38,53 pkt

Wykonawca zapewni i wyznaczy stałego koordynatora, który będzie osobiście sprawdzał jakość wykonywania usługi w wyznaczonym obiekcie nie mniej niż 
4 razy w miesiącu kalendarzowym. 
/ 30 pkt

Wykonawca deklaruje, że przewidziane do tej czynności dywany będące na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Strzyżowie, minimum 3 razy w okresie trwania umowy. / 10 pkt

78,53 pkt

Usługi Techniczno 
Budowlano Melioracyjne

Wykonawca zapewni i wyznaczy stałego koordynatora, który będzie osobiście sprawdzał jakość wykonywania usługi w wyznaczonym obiekcie nie mniej niż 4 razy w miesiącu kalendarzowym.

Wykonawca deklaruje, że przewidziane do tej czynności dywany
3

"Hydrotech” Sp. z o.o., ul. 
Powstańców 
Styczniowych 2/103, 62- 
510 Konin

100 799,88 zł/ 
29,75 pkt

będące na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Strzyżowie, minimum 3 razy w okresie trwania
69,75 pkt

/ 30 pkt umowy. / 10 pkt

4
ROKA Plus sp. z o.o. 
ul. Polna 14, 97-300 
Piotrków Trybunalski

63 829,77 zł/  
46,98 pkt

Wykonawca zapewni i wyznaczy stałego koordynatora, który będzie osobiście sprawdzał jakość wykonywania usługi w wyznaczonym obiekcie nie mniej niż 
4 razy w miesiącu kalendarzowym. 
/ 30 pkt

Wykonawca deklaruje, że przewidziane do tej czynności dywany będące na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Strzyżowie, minimum 3 razy w okresie trwania umowy. / 10 pkt

86,98
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5

Impel System Sp. zo.o. - 
LIDER Ślężna 118,53-111 
Wrocław, Impel Facility 
Services Sp. zo.o. Ślężna 
118,53-111 Wrocław

49 977,36 zł/ 
60 pkt

Wykonawca zapewni i wyznaczy stałego koordynatora, który będzie osobiście sprawdzał jakość wykonywania usługi w wyznaczonym obiekcie nie mniej niż 
4 razy w miesiącu kalendarzowym. 
/ 30 pkt

Wykonawca deklaruje, że przewidziane do tej czynności dywany będące na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Strzyżowie, minimum 3 razy w okresie trwania umowy. / 10 pkt

100 pkt

JAK-BUD Jakub
Budziński
Wola Podłężna ul.
Rudzicka 40 I, 62-510
Konin

Wykonawca zapewni i wyznaczy stałego koordynatora, który będzie osobiście sprawdzał jakość wykonywania usługi w wyznaczonym obiekcie nie mniej niż 4 razy w miesiącu kalendarzowym.

Wykonawca deklaruje, że przewidziane do tej czynności dywany
6

73 357,20 zł/ 
40,88 pkt

będące na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Strzyżowie, minimum 3 razy w okresie trwania
80,88 pkt

/ 30 pkt umowy. / 10 pkt
Część nr 5 -  „Usługa jednorazowego umycia okien oraz przeszkleń wewnętrznych w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, 

w pomieszczeniach Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Rzeszowie, w budynkach Sądu Rejonowego w Strzyżowie, 
w budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach oraz w Leżajsku."

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adresy 
wykonawców, którzy 
złożyli oferty

Cena w zł brutto 
zawarta w ofercie

KONTROLA JAKOŚCI (Q) PRANIE DYWANÓW (P) Liczba Pkt

1 Firma Sprzątająca Błysk 
35-502 Barbara Wrona, 
Rzeszów ul. Ropczycka 
5/2

30 258,00 zł / 
39,51 pkt

Realizacja usługi w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia 15.04.2021 r. / 20 pkt
T A K /20 pkt 79,51 pkt
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2 Alpaline Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. 
Langiewicza 22, 35-021 
Rzeszów

- -
-

-

3 Usługi Techniczno 
Budowlano 
Melioracyjne 
"Hydrotech" Sp. z o.o., 
ul. Powstańców 
Styczniowych 2/103,

24 500,00 zł/ 
48,80 pkt

Realizacja usługi w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia 15.04.2021 r. / 20 pkt
TAK / 20 pkt 88,80 pkt

62-510 Konin
4 ROKA Plus sp. z o.o. 

ul. Polna 14, 97-300 
Piotrków Trybunalski

- - - -

5 Impel System Sp. zo.o. - 
LIDER Ślężna 118, 53- 
111 Wrocław, Impel 
Facility Services Sp. 
zo.o. Ślężna 118, 53-111 
Wrocław

19 926,00 zł / 
60 pkt

Realizacja usługi w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia 15.04.2021 r. / 20pkt
TAK / 20 pkt 100 pkt

6 JAK-BUD Jakub
Budziński
Wola Podłężna ul.
Rudzicka 40 I, 62-510
Konin

- - - -
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4.1. Sąd Okręgowy w Rzeszowie jako Zamawiający informuje, że:4.1.1. w niniejszym postępowaniu w zakresie części I, został wykluczony Wykonawca : Firma Sprzątająca Błysk Barbara Wrona, ul. Ropczycka 5/2, 35- 
502 Rzeszów4.1.2. w niniejszym postępowaniu została odrzucona w zakresie części I oferta Wykonawcy: Firma Sprzątająca Błysk Barbara Wrona, ul. Ropczycka 
5/2, 35-502 Rzeszów

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. „Usługa codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości części powierzchni budynku Sądu Okręgowego w 
Rzeszowie przy ul. Plac Sreniawitów 3 w Rzeszowie, oraz w pomieszczeniach użytkowanych przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów przy ul. 
Hetmańskiej 15 w Rzeszowie (III i IV  piętro).” :Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:1) numer oferty: 52) nazwa, siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano : Impel System Sp. zo.o. - LIDER Ślężna 118,53-111 Wrocław, Impel Facility Services

Sp. zo.o. Ślężna 118,53-111 Wrocław3) cena: 293 724,00 zł bruttoUzasadnienie wyboru:Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, tj. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, wybrał najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy : Impel System Sp. zo.o. - 
L ID E R  Ślężna 118,53-111 Wrocław, Impel Facility Services Sp. zo.o. Ślężna 118,53-111 Wrocław - oferta Nr 5, która spełniła w całości wymogi SIWZ odnośnie zamówienia, nie została odrzucona i otrzymała w łącznej punktacji ocenianych kryteriów: CENA (C) , KONTROLA JAKOŚCI (Q), PRANIE 
DYWANÓW (P) 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). 0 wyznaczonym terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem, zgodnie z SIWZ.5.2. W części 2 zamówienia pn. „Usługa codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości części powierzchni budynku Sądu Rejonowego w 

Ropczycach przy ul. Słowackiego 7.":Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:1) numer oferty: 52) nazwa, siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano : Impel System Sp. zo.o. - LIDER Ślężna 118,53-111 Wrocław, Impel Facility
Services Sp. zo.o. Ślężna 118,53-111 WrocławStrona 11 z 13



3) cena: 81106,20 bruttoUzasadnienie wyboru:Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, tj. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, wybrał najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy : Impel System Sp. zo.o. - 
LIDER Ślężna 118,53-111 Wrocław, Impel Facility Services Sp. zo.o. Ślężna 118,53-111 Wrocław - oferta Nr 5, która spełniła w całości wymogi SIWZ odnośnie zamówienia, nie została odrzucona i otrzymała w łącznej punktacji ocenianych kryteriów: CENA (C) , KONTROLA JAKOŚCI (Q), PRANIE 
DYWANÓW (P) 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.5.3. W części 3 zamówienia pn. „Usługa codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości powierzchni w budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku ul. 

Mickiewicza 47 w Leżajsku.” :Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:1) numer oferty: 52) nazwa, siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano : Impel System Sp. zo.o. - LIDER Ślężna 118,53-111 Wrocław, Impel Facility
Services Sp. zo.o. Ślężna 118,53-111 Wrocław3) cena: 131 895,36 bruttoUzasadnienie wyboru:Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, tj. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, wybrał najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy : Impel System Sp. zo.o. - 

LIDER Ślężna 118,53-111 Wrocław, Impel Facility Services Sp. zo.o. Ślężna 118,53-111 Wrocław - oferta Nr 5, która spełniła w całości wymogi SIWZ odnośnie zamówienia, nie została odrzucona i otrzymała w łącznej punktacji ocenianych kryteriów: CENA (C) , KONTROLA JAKOŚCI (Q), PRANIE 
DYWANÓW (P) 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.
5.4. W części 4 zamówienia pn. „Usługa codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości części powierzchni budynków Sądu Rejonowego 

w Strzyżowie ul. 3 Maja 14 i ul. 8 Marca 9 w Strzyżowie.” :Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:1) numer oferty: 5
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2) nazwa, siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano : Impel System Sp. zo.o. - LIDER Ślężna 118,53-111 Wrocław, Impel Facility
Services Sp. zo.o. Ślężna 118,53-111 Wrocław3) cena: 49 977,36 zł bruttoUzasadnienie wyboru:Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, tj. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, wybrał najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy : Impel System Sp. zo.o. - 

LIDER Ślężna 118,53-111 Wrocław, Impel Facility Services Sp. zo.o. Ślężna 118,53-111 Wrocław - oferta Nr 5, która spełniła w całości wymogi SIWZ odnośnie zamówienia, nie została odrzucona i otrzymała w łącznej punktacji ocenianych kryteriów: CENA (C) , KONTROLA JAKOŚCI (Q), PRANIE 
DYWANÓW (P) 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.5.5. W części 5 zamówienia pn. „Usługa jednorazowego umycia okien oraz przeszkleń wewnętrznych w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, w 

pomieszczeniach Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Rzeszowie, w budynkach Sądu Rejonowego w Strzyżowie, oraz budynku Sądu 
Rejonowego w Ropczycach oraz Leżajsku.” :Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:1) numer oferty: 52) nazwa, siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano : Impel System Sp. zo.o. - LIDER Ślężna 118,53-111 Wrocław, Impel Facility

Services Sp. zo.o. Ślężna 118,53-111 Wrocław3) cena: 19 926,00 zł bruttoUzasadnienie wyboru:Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, tj. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, wybrał najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy : Impel System Sp. zo.o. - 
LIDER Ślężna 118,53-111 Wrocław, Impel Facility Services Sp. zo.o. Ślężna 118,53-111 Wrocław - oferta Nr 5, która spełniła w całości wymogi SIWZ odnośnie zamówienia, nie została odrzucona i otrzymała w łącznej punktacji ocenianych kryteriów: CENA (C) , TERMIN REALIZACJI USŁUGI (T ), MYCIE 
OKIEN WODĄ DEMINERALIZOWANĄ (D) 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.
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