
 

 

 

 

Informacja o zmianach zapytania ofertowego nr ZOZ-04_16                               

z dnia 4 listopada 2016 roku  

 

 

Zamawiający, tj. VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, 

niniejszym informuje, że z dniem 16 listopada 2016 roku dokonuje zmian w treści zapytania 

ofertowego numer ZOZ-04_16 z dnia 4 listopada 2016 roku, poprzez: 

1. zmianę punktu 4.1.2 zapytania ofertowego i nadanie mu następującego brzmienia: 

„4.1.2 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony w wytycznych programowych” 

2. zmianę punktu 5 zapytania ofertowego i nadanie mu następującego brzmienia: 

„Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: 

5.1.1 Specyfikacja techniczna i opisowa wg załączników – 80% (80 punktów) 

5.1.2 cena – 20% (20 punktów) 

Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną ilość 

punktów ustaloną dla danego kryterium, pozostałe będą oceniane odpowiednio – 

proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie największa łączna ilość 

uzyskanych punktów (max. 100 punktów = 100%)”. 

3. zmianę punktu 6 akapit 1 zapytania ofertowego i nadanie mu następującego brzmienia: 

„Ofertę należy złożyć w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ukazania się 

zapytania ofertowego, względnie w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia 

opublikowania zmian zapytania ofertowego”. 

4. dodanie do punktu 7 zapytania ofertowego dwóch pierwszych akapitów w 

następującym brzmieniu: 

„Cena (wynagrodzenie) oferowana przez Wykonawcę powinna być ceną ryczałtową za 

pełną realizację Zamówienia.  

Cena powinna być podana zarówno w kwocie netto, jak i w kwocie brutto, tj. wraz z 

podatkiem VAT”. 

5. zmianę punktu 8.1.5 zapytania ofertowego i nadanie mu następującego brzmienia: 

„8.1.5 zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie podlegają usunięciu w trybie punktu 

8.1.3 powyżej” 
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6. zmianę punktu 12 zapytania ofertowego i nadanie mu następującego brzmienia: 

„Istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających na dodatkowe 

dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów albo 

zwiększeniu bieżących dostaw, jeśli zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia 

materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby 

niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w 

użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów. Czas trwania umowy na sprawie 

zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat. W takim przypadku nie 

jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności”. 

 

W związku ze zmianami zapytania ofertowego, o których mowa powyżej, 

Zamawiający niniejszym w dniu 16 listopada 2016 roku publikuje zapytanie ofertowe w treści 

uwzględniającej wprowadzone zmiany, jak również wydłuża termin składania ofert do dnia 

21 listopada 2016 roku.  

 

 

 

 


