
str. 1 z 3 

 
OR-IV.272.1.10.2019        Rzeszów, dnia 21.03.2019 r. 
                                                                              

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż mebli – 

recepcja” 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam,  
iż ulega zmianie treść SIWZ, następująco: 
 
1. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść rozdz. XII, zastępuje się 
rozdz. XII w brzmieniu: 
 

1. Miejsce oraz termin składania ofert: 
 

1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w 
Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście albo 
za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: 
„Oferta dotyczy zamówienia pn. Dostawa i montaż mebli – recepcja”; znak sprawy:  
OR-IV.272.1.10.2019; nie otwierać do dnia 26.03.2019 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 26.03.2019 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną 
niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. 
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 

 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2019 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 
4  
– pok. nr 207. 
 
2. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść rozdz. XIV, zastępuje się 
rozdz. XIV w brzmieniu: 
 
„Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 

Kryterium I:  Cena oferty      
Znaczenie:  60% 
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Kryterium II:  Okres gwarancji     
Znaczenie:  25% 
 

Kryterium III:  Termin realizacji zamówienia 
Znaczenie:  15% 
 
1. Sposób oceny ofert: 

 

1.1. Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone. 
1.2. Komisyjna ocena ofert: 
 
Kryterium I: Cena oferty – 60 
 

Komisja wspólnie dokona oceny poszczególnych ofert w Kryterium I – stosując poniższe 
zasady: 
 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów 
wyliczoną według poniższej formuły: 
 
Xn = (Cmin/Cn) x 60, gdzie: 
Xn  – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie; 
Cmin  – oznacza najniższą cenę oferty (spośród ofert podlegających ocenie); 
Cn  – oznacza cenę ocenianej oferty; 
60  – oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w punktach). 
 

Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest CENA BRUTTO OFERTY – cena za realizację całości 
zamówienia.  

 
► Oferta w komisyjnej ocenie oferty w kryterium I może uzyskać maksymalnie 60,00 
punktów. 
 
Kryterium II: Okres gwarancji – 25 
 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 25,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują 
ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły: 
 

Xn = (Gn/Gmax) x 25, gdzie: 
Xn  – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;  
Gn  – oznacza okres gwarancji zaoferowany w ocenianej ofercie (pkt 2 formularza oferty); 
Gmax  – oznacza najdłuższy okres gwarancji (zawarty w ofercie spośród ofert podlegających 

ocenie – pkt 2 formularza oferty); 
25  – oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w punktach). 

Wymagany minimalny okres gwarancji na warunkach określonych w § 8 załącznika nr 3 do SIWZ 
to: 12 miesięcy. Oferty z krótszym okresem gwarancji od wymaganego zostaną odrzucone i nie 
będą podlegać ocenie ofert pod względem przyjętych kryteriów oceny. Nie wpisanie okresu 
gwarancji w pkt. 2 oferty oznaczać będzie zaoferowanie przez wykonawcę wymaganego 
minimalnego okresu gwarancji określonego w SIWZ. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 
60 miesięcy nie powoduje przyznania większej ilości punktów niż 25 (do oceny i do umowy 
zostanie przyjęty okres gwarancji – 60 miesięcy). 
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► Oferta w komisyjnej ocenie oferty w kryterium II może uzyskać maksymalnie 25,00 
punktów. 
 
Kryterium III: Termin realizacji zamówienia – 15 
 

Komisja wspólnie dokona oceny poszczególnych ofert w Kryterium III – stosując poniższe 
zasady: 
 

Oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia otrzyma 15,00 punktów, pozostałe 
oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły: 
 

Xn = (Tmin/Tn) x 15, gdzie: 
Xn  – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;  
Tn  – oznacza termin realizacji zamówienia zaoferowany w ocenianej ofercie (pkt 3 

formularza oferty); 
Gmax  – oznacza najkrótszy termin realizacji zamówienia (zawarty w ofercie spośród ofert 

podlegających ocenie – pkt 3 formularza oferty); 
15  – oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w punktach). 

Zaoferowanie wykonania zamówienia w terminie krótszym niż 15 dni nie powoduje przyznania 
większej ilości punktów niż 15 (do oceny zostanie przyjęty termin – 15 dni). Oferty z dłuższym 
terminem realizacji zamówienia od wymaganego zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie 
ofert pod względem przyjętych kryteriów oceny. Nie wpisanie terminu realizacji zamówienia w 
pkt. 3 oferty oznaczać będzie zaoferowanie przez wykonawcę maksymalnego terminu realizacji 
zamówienia określonego w SIWZ. 

 

► Oferta w komisyjnej ocenie oferty w kryterium III może uzyskać maksymalnie 15,00 
punktów. 
 

1.3. Łączna ocena ofert: 
 
1.3.1. Punkty uzyskane przez ofertę w komisyjnej ocenie oferty w kryterium I zostaną 
dodane do punktów uzyskanych przez nią w komisyjnej ocenie oferty w kryterium II i III, i na 
tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może 
uzyskać maksymalnie 100,00 pkt. 
1.3.2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość 
punktów w łącznej ocenie ofert. 
 
2. Jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta podlegająca ocenie – zamawiający oceni ofertę 

tego wykonawcy, przyznając jej maksymalną ilość punktów możliwą do uzyskania w 
danym kryterium (bez przeprowadzania powyższej oceny). 

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku. Gdyby 
wyniki dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie same, zamawiający nie zastosuje 
zaokrągleń, chyba że działanie takie nie będzie mogło przynieść zróżnicowania wyników.  

 
 

 
 
 


