
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zgodnie z art. 92 ust.l ustawy Pzp.

SĄD O K R Ę G O W Y35-959 Rzeszów, star. pocz. Z »PI. Śreniawitów 3
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 SERWERÓW DO SĄDÓW Z OBSZARU OKRĘGU RZESZOWSKIEGO znak sprawy: SIR -2512-6/19.

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 2019 r. 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: ________________________________________________________________________________________________________________________

Numer
oferty

Nazwa (firm a) i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty

Cena brutto  
zawarta w  ofercie

Term in
realizacji Okres gwarancji

Zainstalowana  
wielkość pamięci 

RAM

Zabezpieczenie
przed

nieuprawnionym

Łączna liczba pkt

zam ówienia wyjęciem  dysku

l.

Maxto ITS Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa
Ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka

420 660,00 zł /60 
pkt

Tydzień 
od daty 

zawarcia 
umowy/ 

20 pkt

84 miesiące od 
daty dostawy / 9 

pkt
256 GB RAM /9 pkt TAK/ 2 pkt

100 pkt

4.1. Sąd Okręgowy w Rzeszowie jako Zamawiający informuje, że:4.1.1. w niniejszym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.



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. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:1] numer oferty: 12) nazwa, siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano :
Maxto ITS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
Ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka3) cena: 420 660,00 zł. brutto
5.2. Uzasadnienie wyboru:Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, tj. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, wybrał najkorzystniejszą ofertę W ykonaw cy:
Maxto ITS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka - oferta Nr 1, która spełniła w całości wymogi SIWZ, nie została odrzucona i otrzymała w łącznej punktacji ocenianych kryteriów maksymalną ilość punktów tj. 100,00 pkt.Zamawiający zawrze umowę zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a w zw. 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.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrek iwego


