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Kielce, dnia 25.11.2020 r. 

INFORMACJA 

dla Wykonawców nr 2 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń w ramach projektu pn. „Interaktywny 

Śniadek”  

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) modyfikuje treść SIWZ. 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 22.6 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

22.6 W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert  

na podstawie  kryterium: 

 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena brutto 60% = 60 pkt. 

2 Termin realizacji zamówienia 40% = 40 pkt. 

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt. 

 Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

 

l.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna 

ilość punktów 

jakie może 

otrzymać oferta 

za dane 

kryterium 

1 

Cena brutto  

Liczba punktów = Cn/Cb  x 60 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie 

odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 60 wskaźnik stały 

60 % 60 pkt. 
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2 

Termin realizacji zamówienia  

Za dostarczenie sprzętu komputerowego i urządzeń  

w terminie od podpisania umowy: 

do 10 dni wykonawca otrzyma – 40 pkt. 

11 dni wykonawca otrzyma – 36 pkt. 

12 dni wykonawca otrzyma – 32 pkt. 

13 dni wykonawca otrzyma – 28 pkt. 

14 dni wykonawca otrzyma – 24 pkt.  

15 dni wykonawca otrzyma – 20 pkt.  

16 dni wykonawca otrzyma – 16 pkt. 

17 dni wykonawca otrzyma – 12 pkt. 

18 dni wykonawca otrzyma – 8 pkt. 

19 dni wykonawca otrzyma 4 pkt. 

20 dni wykonawca otrzyma – 0 pkt. 

Informację należy wskazać w formularzu ofertowym  

40% 40 pkt. 

 

W związku z dokonaną modyfikacją Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert 

do dnia 30.11.2020r. i dokonuje modyfikacji:  

1) treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

„Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń w ramach projektu pn. „Interaktywny 
Śniadek” 

„Nie otwierać przed 30.11.2020 r. godz. 10:15” 

 

2) treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 30.11.2020 r. do godz. 10:00 

3) treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu  30.11.2020 

r. godz. 10:15. 

 


