MODYFIKACJA ZAPYTANIE OFERTOWEGO

1. W pkt. IV zapytanie ofertowego tj kryteria oceny ofert w ppkt skreśla się ppkt 1,2,3 i zmienia
się zapis na:
l.p.
1

Opis kryteriów oceny
Cena

WAGA
100%

Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według następujących
zasad:
1. w zakresie kryterium cena , oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów (MP)
2. ocena punktowa w zakresie kryterium cena dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Minimalizacja:

𝐶𝑛
𝐶𝑏

⋅ MP ⋅ 𝑊

gdzie:
MP – maksymalna ilość punktów
Cn – najniższa cena
Cb – cena oferty badanej
W - waga
MP – maksymalna ilość punktów
2.W pkt V zapytania ofertowego tj miejsce i termin składania ofert zmienia się zapis na:
Oferty w formie pisemnej można składać w zamkniętej kopercie w siedzibie firmy tj. Firma Handlowo
Usługowa „Subiekt” Paweł Mróz , Skrzyszów 337a, 33-156 Skrzyszów do dnia 19.06.2018r do
godz. 10: 00, otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 10:10.
3.W pkt VIII zapytania ofertowego tj wykaz oświadczeń i dokumentów jakie ma zawierać oferta,
wykreśla się załącznik nr 2 tj. oświadczenie powiązania kapitałowe.
W związku z tym nastąpiła zmiana w numeracji załączników
Pkt. VIII wykaz oświadczeń i dokumentów jakie ma zawierać oferta
brzmienie:




- otrzymuje

Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania /oryginał/

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania
/oryginał/
Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną.

Uwaga: Nazwy przedmiotów zamówienia, producenci, znaki patentowe lub ich pochodzenie użyte w
niniejszym zapytaniu należy traktować jako przykładowe tzn. dopuszcza się stosowanie innych
równoważnych, o nie gorszych parametrach technicznych przedmiotów zamówienia.

4.W pkt II opis przedmiotu zamówienia w treści minimalne wymagania/parametry dopisuje się punkt,
który otrzymuje brzmienie:
 Wymagana gwarancja na przedmiot zamówienia minimum 24 miesiące

5. Zmienia się zapis dotyczący numeracji załączników na:
Załączniki:
1.Formularz ofertowy
2. Oświadczenie warunki udziału w postępowaniu
3. Projekt

Uwaga: Zmieniony został także formularz ofertowy

