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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 63951200000, ul. ul.
Kościuszki 12, 62800 Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 571 608, e-mail
weber@muzeumwkaliszu.pl, faks 627 571 609.
Adres strony internetowej (url): https://www.muzeumwkaliszu.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Kryterium 1. Wysokość wynagrodzenia (cena) za wykonanie przedmiotu
umowy. Kryterium 1 – maks. 80 pkt Ocena polega na: 1. Ustaleniu oferty o najniższej cenie i
przydzieleniu tej ofercie maksymalnej liczby punktów, tj. 80 pkt. 2. Porównanie ceny oferty
kolejnej z ofertą o najniższej cenie i przydzieleniu liczby punktów wg wzoru:cena oferty najniższej
podzielić przez cena oferty badanej pomnożyć przez 80 pkt. Kryterium 2. Dodatkowa przedłużona
gwarancja i rękojmia. Kryterium 2 – maks. 20 pkt Punkty w kryterium 2 – zostaną przyznane
ofercie Wykonawcy, który w formularzu ofertowym (wzór załącznik nr 1) zadeklaruje przedłużoną
tj.:48 miesięcy - 5 pkt, 60 miesięcy - 10,0 pkt, 72 miesiące - 20,0 pkt. Dodatkowa gwarancja
rozumiana jest jako gwarancja Wykonawcy. W przypadku braku, w załączniku 1, deklaracji
Wykonawcy w zakresie wydłużenia gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie
zaproponował przedłużenia gwarancji i rękojmi, tj. zaproponował 36 miesięczną gwarancję i
rękojmię i przyzna 0 pkt. w tym kryterium.
W ogłoszeniu powinno być: Kryterium 1 - Wysokość wynagrodzenia (cena) za wykonanie
przedmiotu umowy. Waga kryterium - maks. 60% Ocena polega na: 1. Ustaleniu oferty o najniższej
cenie i przydzieleniu tej ofercie maksymalnej liczby punktów, tj. 60 pkt. 2. Porównanie ceny oferty
kolejnej z ofertą o najniższej cenie i przydzieleniu liczby punktów wg wzoru:(cena oferty najniższej
podzielić przez cena oferty badanej) pomnożyć przez 60 pkt. Kryterium 2 - Dodatkowa przedłużona
gwarancja i rękojmia. Waga kryterium 2 – maks. 20% Punkty w kryterium 2 zostaną przyznane
ofercie Wykonawcy, który w formularzu ofertowym zadeklaruje przedłużoną gwarancję, tj.:48
miesięcy - 5 pkt, 60 miesięcy - 10,0 pkt, 72 miesiące - 20,0 pkt. Dodatkowa gwarancja rozumiana
jest jako gwarancja Wykonawcy. W przypadku braku, w formularzu ofertowym, deklaracji
Wykonawcy w zakresie wydłużenia gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie
zaproponował przedłużenia gwarancji i rękojmi, tj. zaproponował 36 miesięczną gwarancję i
rękojmię i przyzna 0 pkt. w tym kryterium. Kryterium 3 - Termin wykonania. Waga Kryterium 20% - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru: (najkrótszy termin wykonania
zaoferowany w jednej z ofert dzielony przez termin wykonania zaoferowany w badanej ofercie) x
20 pkt Na ocenę końcową ofert będzie składała się suma punktów uzyskanych w kryterium cena,
gwarancja i termin wykonania. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą
liczbą punktów, maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100. Jako termin
wykonania zamówienia należy rozumieć ilość dni kalendarzowych. Ostateczny termin wykonania
zamówienia: do 14.12.2018 r.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-07-06, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-07-13, godzina: 12:00

