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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/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://www.muzeumwkaliszu.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 19
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Kryterium 2 – maks. 20 pkt. Wiarygodność – doświadczenie badane będzie na
podstawie wykazu zadań, o których mowa w punkcie III Specyfikacji Szczegółowej, będącym
załącznikiem nr 1 do niniejszego SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji
prawdziwości przedstawionego zestawienia u wskazanych w nim kontrahentów oferenta. Punktacja
za ilość zadań będzie liczona następująco: Wiarygodność-doświadczenie: 10-12 zadań, punktacja:
5,0 pkt 13-15 zadań, punktacja: 10,0 pkt 16 i więcej zadań, punktacja: 20,0 pkt
W ogłoszeniu powinno być: Kryterium 2 - 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 waga kryterium x 100 Na
ocenę końcową ofert będzie składała się suma punktów uzyskanych w kryterium cena i termin
wykonania. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbą punktów,
maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 13
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Muzeum Okręgowe Ziemi
Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz za pośrednictwem poczty lub kuriera lub osobiście w
nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, w terminie do 15.09.2017 r. do godz. 12:00 (termin
wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego). Na kopercie należy umieścić nazwę i adres
zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na wykonanie
platformy internetowej i aplikacji mobilnej.
W ogłoszeniu powinno być: Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Muzeum Okręgowe
Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz za pośrednictwem poczty lub kuriera lub

osobiście w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, w terminie do 21.09.2017 r. (czwartek) do
godz. 12:00 (termin wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego). Na kopercie należy umieścić
nazwę i adres zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na
wykonanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 18
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 20.09.2017 r.
W ogłoszeniu powinno być: Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 27.09.2017 r.

