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ZMIANA ZAPYTANIE OFERTOWEGO 

 

na dostawę wyposażenia do szkolnego gabinetu stomatologicznego                                            
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubomierzu 

 
 
1. W zapytaniu ofertowym nr ZP.271.24.2018 w punkcie 3 dodaje się podpunkt 3.5 o treści:  
 
„3.5. Zamawiający wymaga bezpłatnego serwisu w okresie oferowanej gwarancji”. 
 
2.  W zapytaniu ofertowym nr ZP.271.24.2018 w punkcie 4 zmienia się treść podpunktu 4.1. 
który otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane do 22.11.2018r.  
 
 
3.  W zapytaniu ofertowym nr ZP.271.24.2018 zmienia się treść punktu 7. KRYTERIA OCENY 
OFERT, który otrzymuje brzmienie:  
 
„7. KRYTERIA OCENY OFERT 

7.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie 

następujących kryteriów:  

1) Kryterium nr 1- cena oferty brutto - 50%,  

2) Kryterium nr 2 - okresy gwarancji jakości - 25%, 

3) Kryterium nr 3 – czas reakcji na awarię – 25% 

 

7.2. Zasady oceny ofert:  

1) Oferty będą oceniane w skali stu - punktowej, według wzoru: S = C + G+ T gdzie poszczególne 

symbole oznaczają:  

S-suma uzyskanych punktów,  

C- punkty za cenę,  

G - punkty za okresy gwarancji jakości, 

T – punkty za czas reakcji na awarię, 

 

2) Kryterium nr 1: cena - ocena wg wzoru: C = (C min/C of. por.) x 50, gdzie:  

C min - najniższa całkowita cena wg załącznika nr 1 spośród wszystkich ofert,  

C of. por. - zaoferowana całkowita cena wg załącznika nr 1 w ofercie porównywanej,  

C- ilość punktów za cenę przyznanych ofercie porównywanej. 
 

3) Kryterium nr 2: okres gwarancji jakości: G 

Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia 

dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny 
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poszczególnych ofert w kryterium gwarancja stosując poniższe zasady: 
  

Gwarancja min 12 miesięcy - 0 pkt  

Gwarancja 24 miesiące - 5 pkt  

Gwarancja 36 miesięcy - 10 pkt 

Gwarancja 48 miesięcy - 20 pkt 

Gwarancja 60 miesięcy i więcej - 25 pkt  

 

4) Kryterium nr 3: czas reakcji na awarię ocena wg wzoru: T = (T min/T of. por.) x 25, gdzie:  

T min - najniższy termin wykonania naprawy wg załącznika nr 1 spośród wszystkich ofert,  

T of. por. - zaoferowany termin wykonania naprawy wg załącznika nr 1 w ofercie porównywanej,  

T- ilość punktów za cenę przyznanych ofercie porównywanej. 

 

7.3. W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w Ofercie zaoferowanego okresu gwarancji 

jakości, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny – 12 miesięczny okres gwarancji 

jakości i tak przyjmie do obliczenia punktacji w tym kryterium. 

 

7.4. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 

oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość  punktów. 

 

7.5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy ze względu na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawi taki sam bilans ceny, okresu gwarancji i czasu reakcji na awarię, Zamawiający 

spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej 

cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe 

nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
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