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Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

 

 

 

              Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego  

na dostawę doposażenia 2 Szkół Podstawowych oraz 2 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych  

w gminie Namysłów w ramach projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu 

Gminy Namysłów” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  

2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez 

zmianę pkt 13: 

„13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  

wraz z podaniem wag  tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający jako kryterium wyznaczył cenę (A=60%)  

oraz termin dostawy (B=40%) dlatego w trakcie porównywania ofert obliczy 

najkorzystniejszą ofertę w następujący sposób: 

1) cena  - oferty zostaną ocenione zgodnie  ze wzorem  arytmetycznym: 

  P min 

                               An = __________ x 100 pkt. 

                                            Pn 

             An          - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A 

             n          - numer oferty 



  

             Pmin     - cena minimalna brutto wśród złożonych ofert 

             Pn        - cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę  

2) termin dostawy (maksymalnie 21 dni) - oferty zostaną ocenione zgodnie  ze wzorem    

      arytmetycznym 

   T min 

                               Bn = __________ x 100 pkt. 

                                               Tn 

 

             Bn          - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B 

             n          - numer oferty 

             Tmin     - najkrótszy termin dostawy (podany w dniach) wśród złożonych ofert 

      Tn        - termin dostawy (podany w dniach) zaproponowany przez Wykonawcę” 

              Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia została dołączona  

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część. 

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 
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