Zaręby Kościelne,2017.08.24
Gmina Zaręby Kościelne
Ul. Kowalska 14
07 – 323 Zaręby Kościelne

Dotyczy : ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2017 z dnia 23.08.2017r.
Zamawiający, informuje, że zmianie ulega treść zapytania ofertowego umieszczonego na
stronie internetowej www.zareby-kosc.pl
Zmianie uległ: Tytuł zapytanie ofertowe nr 4/2017 zmieniono na „zaproszenie do składania
ofert nr 4/2017”
W pkt. III jest:
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
Kryterium I:
Cena całości zamówienia – 60%
cena najniższa – 60 punktów
ilość punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100 x 60%
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium, tj. 60
Pozostałe oferty otrzymają od 1-60 pkt. odpowiednio proporcjonalnie do pozycji oferty w
ramach badanego kryterium.
Kryterium II:
Gwarancja - 40%
Przyjmuje się, że punkty w kryterium gwarancja będą przyznawane następująco:
Lp.
Okres udzielonej gwarancji
Ilość punktów
1

3 lata (gwarancja wymagana) – 36 miesięcy

40

2

2 lata – 24 miesięcy

20

3

1 rok – 12 miesięcy

0

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium "gwarancja" wynosi: 40pkt.
Winno być:
III. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte kryteria oceny:
a) Najniższa cena brutto –waga 60%
Liczba punktów jaką można uzyskać dla tego kryterium, zostanie obliczona wg
następującego wzoru:
Cn/Cb*60=C1
gdzie:
C1–liczba punktów

Cn–cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
b) Gwarancja producenta potwierdzona oświadczeniem o przejęciu gwarancji przez
producenta na komputery, monitor dotykowy, projektory -40%
Liczba punktów, jaką można uzyskać dla tego kryterium:
12 miesięcy gwarancji producenta – 0 pkt.
24 miesiące gwarancji producenta – 20 pkt.
36 miesięcy gwarancji producenta – 40 pkt.
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta, to 100 pkt. Punktacja będzie zaokrąglana
do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie
uzyska najwyższą liczbę punktów.
W przypadku, gdy suma punktów będzie równa, Zamawiający dokona wyboru oferty poprzez
przeprowadzenie negocjacji ceny z poszczególnymi oferentami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

W pkt. VIII. Jest:
Oferty wypełnione zgodnie ze wzorem - załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia należy
umieścić w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym Wykonawcy i
dopiskiem:
„Oferta na zakup pomocy TIK ” nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 30.08.2017
r. godz. 11:10.
Oferty należy złożyć w pok. nr 10 Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska
14, 07-323 Zaręby Kościelne w terminie do dnia 30.08.2017 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2017 r. o godz. 11:10. Oferty, które wpłyną do Urzędu
po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania.
Osobami upoważnionymi do kontaktów są:
P. Bogusława Małkińska, tel. 86 270 60 04, wew. 26
P. Jolanta Porucznik, tel. 86 270 60 16.
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
Winno być:
Wypełnione oferty należy umieścić w zamkniętej kopercie z podanym adresem
zwrotnym Wykonawcy i dopiskiem:
„Oferta na zakup pomocy TIK ” nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 31.08.2017
r. godz. 10:10.
Oferty należy złożyć w pok. nr 10 Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska
14, 07-323 Zaręby Kościelne w terminie do dnia 31.08.2017 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2017 r. o godz. 10:10. Oferty, które wpłyną do Urzędu
po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania.
Osobami upoważnionymi do kontaktów są:
Q. Bogusława Małkińska, tel. 86 270 60 04, wew. 26
P. Jolanta Porucznik, tel. 86 270 60 16.
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
W pkt. VIII. Jest:
Załączniki:
- załącznik nr 1 – wzór oferty,
- załącznik nr 2 -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -

- załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia
- załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia
- załącznik nr 5 – wzór umowy

Winno być:
Załączniki:
- załącznik nr 1 – wzór oferty,
- załącznik nr 2 – formularz cenowy,
- załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia
- załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia
- załącznik nr 6 – wzór umowy
Dodano nowy załącznik – formularz cenowy

Wójt Gminy
Józef Rostkowski

