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Chlebno, dnia 19 października 2016r.  

DPS.IV.3221.1.2016 

 

 

Do wszystkich Wykonawców  

w postępowaniu o nr DPS.IV.3221.1.2016 

 

 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

dot. przetargu nieograniczonego pn: „DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU 

POMOCY SPOŁECZNEJ W CHLEBNIE”. 

 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych zmienia treść 

pkt 18.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej treści w skrócie 

SIWZ). Punkt 18.1. SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„18.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających 

xxxxxxxodrzuceniu, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: 

 

1) cena – waga 60% 

2) termin płatności faktury – waga 40% 

 

Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując do ceny podany poniżej 

wzór: 

 

L = C + T 

 

L – liczba punktów badanej oferty 

C – liczba punktów badanej oferty w kryterium ceny 

T – liczba punktów badanej oferty w kryterium terminu płatności faktury 
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1) cena – waga 60% 

 

z zastosowaniem poniższego wzoru: 

 

CN 

C = ------------ x 60 

Co 

 

gdzie: 

C – liczba punktów badanej oferty 

CN – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert 

Co – cena brutto oferty badanej 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium – 60 punktów 

 

2) termin płatności faktury – waga 40% 

 

z zastosowaniem poniższej punktacji: 

 

L.p. Termin płatności Ilość punktów 

1 
Termin płatności prawidłowo 

wystawionej i dostarczonej faktury – 

do 14 dni 
20 

2 
Termin płatności prawidłowo 

wystawionej i dostarczonej faktury – 

do 21 dni 
40 

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium – 40 punktów 

 

Wykonawca w Formularzu OFERTA (Załącznik nr 1 do SIWZ) zaznacza wybrany przez 

siebie termin płatności prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury na wykonane 

dostawy, który może wynosić do 14 dni lub do 21 dni. W przypadku gdy Wykonawca nie 

zaznaczy w Formularzu Oferta żadnego terminu płatności faktury, Zamawiający do oceny 

oferty przyjmie termin płatności faktury wynoszący 14 dni.” 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie 

 

/-/ Edward Starszak 

 


