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Katowice, dnia 08.09.2017 roku  

 

Zmiana do zapytania ofertowego nr ASP-D.Proj.- 411-/2017/3 

Było: 

7.1 Oferty wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie do 11.09.2017 do godz. 14:00 

Jest: 

7.1 Oferty wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie do 14.09.2017 do godz. 14:00 

Było: 

8.1 Zamawiający będzie badał ofertę na podstawie nw. kryteriów: 

a)  Cena - max. 80 pkt. (80%) 

b) odległość od stacji metra 20 pkt. ( 20%) 

Jest: 

8.1 Zamawiający będzie badał ofertę na podstawie nw. kryteriów: 

 Cena - max. 100 pkt. (100%) 

Usunięto: 

8.3. Wykonawca wyraża zgodę na: 

Było: 

9.1 Zamawiający dla oceny oferty ustala następującą wagę punktową: 

80% punktów (maksymalnie 80 punktów) - najniższa cena całościowa usługi stanowiącej 

przedmiot zamówienia  
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Sposób obliczenia punktów dla kryterium CENA:  

Punktacja za kryterium „Cena” zostanie obliczona, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w 

następujący sposób:  

 

gdzie: 

Pbad. C – punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie 
Cmin.– najniższa cena spośród ocenianych ofert 

Cbad.– cena oferty badanej  

PC max – maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium „Cena” - 80 pkt. 
 

b) 20% - punktacja za odległość od metra– 20 pkt. 

Maksymalna do uzyskania liczba punktów to 100.  

Jest: 

9.1 Zamawiający dla oceny oferty ustala następującą wagę punktową: 

100% punktów (maksymalnie 100 punktów) - najniższa cena całościowa usługi stanowiącej 

przedmiot zamówienia  

 

Sposób obliczenia punktów dla kryterium CENA:  

Punktacja za kryterium „Cena” zostanie obliczona, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w 

następujący sposób:  
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gdzie: 

Pbad. C – punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie 

Cmin.– najniższa cena spośród ocenianych ofert 

Cbad.– cena oferty badanej  
PC max – maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium „Cena” - 100 pkt. 

 

Maksymalna do uzyskania liczba punktów to 100. 

Usunięto: 

12.4   Zapłata zostanie  dokonana  po  otrzymaniu  poprawnie  wystawionego rachunku/faktury w 

terminie wskazanym w umowie (maks. 60 dni), warunkiem dokonania zapłaty jest posiadanie 

środków na koncie projektowym Zamawiającego. 

Było: 

13.  Wykaz załączników 

 

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 

Jest: 

13.  Wykaz załączników 

 

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 


