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Wykonawcy 

 
 
Zamawiający informuje, że zmienia zapisy dotyczącej kryterium wyboru oferty, zawarte  
w pkt. 4. ppkt 2) Zasady kryterium oceny ofert: „Termin realizacji zamówienia (T)”, które 
otrzymują poniższe brzmienie:  
 
 

2) „Zasady oceny kryterium oceny ofert: „Termin realizacji zamówienia (T)"  

 

Wykonawca w przedmiotowym kryterium oceny ofert („Termin realizacji zamówienia (T)") 
otrzyma punkty za skrócenie terminu realizacji zamówienia. 

W związku z ustalonym kryterium oceny ofert „Termin realizacji zamówienia (T)" 
Wykonawcy mogą zaoferować termin mieszczący się w niżej wymienionych przedziałach 
realizacji zamówienia, podlegający następującej punktacji:  

- za zaoferowanie terminu realizacji wynoszącego 14 dni kalendarzowych – 0 pkt;  

- za zaoferowanie terminu realizacji mieszczącego się przedziale 10-13 dni 
kalendarzowych – 8 pkt;  

- za zaoferowanie terminu realizacji mieszczącego się przedziale 9-8 dni 
kalendarzowych – 12 pkt;  

- za zaoferowanie terminu realizacji mieszczącego się przedziale 1-7 dni 
kalendarzowych – 20 pkt.” 

Wykonawca wpisuje oferowany termin realizacji zamówienia (wyrażony w dniach 
kalendarzowych) w formularzu oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 2 do niniejszej zaproszenia do składania ofert, w punkcie 4. 
  
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze oferowanego terminu realizacji zamówienia w 
formularzu ofertowym, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 
niniejszej zaproszenia do składania ofert w punkcie 4, zastosowanie będzie miał w takiej 
sytuacji wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia, tj. 14 dni kalendarzowych.  
W takim przypadku oferta otrzyma za kryterium oceny ofert "Termin realizacji zamówienia 
(T)” 0 (zero) punktów. 
 

Warszawa, 6 sierpnia 2018 r. 
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Pozostałe zapisy Zaproszenia do składania ofert w sprawie nr BAK.WZP.26.5.2018.39 z dnia 
03 sierpnia 2018 r. pozostają bez zmian.  
 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


