
    
 

  

Włoszczowa, dn. 06 września  2022 r.  
 

Zmiana treści  

ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

znak: PCPR-RPO-3610/8- 11/22 
Dotyczy: 

Zamówienia na wynajem sceny, zadaszenia, oświetlenia i nagłośnienia wraz z obsługą 

techniczną połączoną z montażem oraz demontażem wymaganych przedmiotów 

zamówienia. 
 

W rozdziale: XII.   OCENA OFERT o treści:  

 

Zamawiający, przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi 

kryteriami 

a) 60% (max 60 pkt.) - cena brutto  

 

cena minimalna (najniższa zaoferowana) 

--------------------------------------------------- x 100  (waga kryterium cena)  

cena oferty ocenianej 

 

b) 40% (max 40 pkt) - doświadczenie  

- do 5 usług o tożsamym charakterze 20 pkt 

- 6 i  powyżej usług o tożsamym charakterze 20 pkt. 

Zamawiający określa, że  warunek określony w pkt b  zostanie spełniony, jeśli Wykonawca 

wykaże, że w okresie 01.06.2021 r. 29.08.2022 r.  

wykonał należycie i prawidłowo tożsame usługi o wartości każdej z nich co najmniej 20 000,00 

zł brutto. Na potwierdzenie Oferent przedłoży Zamawiającemu Załącznik Nr 4 stanowiący 

wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi wartość wykonanej usługi  

Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane w ramach zamówienia, a za ofertę 

najkorzystniejszą uznana będzie ta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie można 

wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 

bilans punktów zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w 

wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Z oferentem, który uzyskał największą liczbę 

punktów zostanie podpisana umowa na realizację 

przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym Zapytaniu w ustalonym między 

Zamawiającym a Wykonawcą terminie. 

 

zastępuje się zapisem:  

Zamawiający, przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kry-

teriami, gdzie 1 % = 1 pkt  

a) 60% (max 60 pkt.) - cena brutto  

 

cena minimalna (najniższa zaoferowana) 

--------------------------------------------------- x 100 x 60%  (waga kryterium cena)   

cena oferty ocenianej 

 



b) 40% (max 40 pkt) - doświadczenie  

- do 5 usług o tożsamym charakterze 20 pkt 

- 6 i  powyżej usług o tożsamym charakterze 40 pkt. 

Zamawiający określa, że  warunek określony w pkt b  zostanie spełniony, jeśli Wykonawca 

wykaże, że w okresie 01.06.2021 r. 29.08.2022 r. wykonał należycie i prawidłowo tożsame 

usługi o wartości każdej z nich co najmniej 20 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie Oferent 

przedłoży Zamawiającemu Załącznik Nr 4 stanowiący wykaz zrealizowanych usług wraz z do-

kumentami potwierdzającymi wartość wykonanej usługi .  

Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane w ramach zamówienia, a za ofertę najko-

rzystniejszą uznana będzie ta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie można wy-

brać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 

bilans punktów zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w wyzna-

czonym terminie ofert dodatkowych. Z oferentem, który uzyskał największą liczbę punktów 

zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym 

Zapytaniu w ustalonym między Zamawiającym a Wykonawcą terminie. 

 

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie. Zmiana stanowi integralną część za-

pytania ofertowego.  

    

Dyrektor  

Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie 

        /-/ Ilona Nowak  
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