
 

 

 

RI.271.32.2020.MP/1                             Łubniany, dnia 15.05.2020 r. 

 

 

Wykonawcy ubiegający  

się o udzielenie zamówienia 

dotyczy: zamówienia do 30 000 euro, realizowanego poza ustawą Prawo zamówień publicznych  

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).: ,, Dostawa i montaż boiska wielofunkcyjnego 

wraz z adaptacją do dyscyplin sportowych”  znak sprawy: RI.271.32.2020.MP .                         

 

Zamawiający, Gmina Łubniany dokonuje modyfikacji w zapytaniu cenowym poprzez: 

 

1. Zmianę rozdziału IV TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:   

Termin realizacji zamówienia do 29 czerwca 2020 r. 

 

2. Zmianę rozdziału VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej trzy usługi polegające na budowie boiska 

wielofunkcyjnego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia wiedzy  

i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  

o wartości zamówienia łącznie nie mniejszej niż 100 000 zł brutto. 

3. Dokonuje się również zmiany terminu składnia ofert. Rozdział VIII MIEJSCE ORAZ TERMIN 

SKŁADANIA OFERT: pkt 1. otrzymuje brzmienie: 

Oferta powinna być:  

• dostarczona w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty, kuriera lub też 

dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 

Łubniany (sekretariat), do dnia 22.05.2020 r. do godz. 13:45 ,  

 lub 

• podpisana, zeskanowana i wysłana na adres email: ug@lubniany.pl do dnia 22.05.2020 

r. do godz. 13:45 z dopiskiem: Dostawa i montaż boiska wielofunkcyjnego  

wraz z adaptacją do dyscyplin sportowych (nr sprawy RI.271.32.2020.MP).  

 

4. Zmianę rozdziału IX – WYMAGANE DOKUMENTY, pkt. 5 otrzymuje brzmienie:  

Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu 

Wykonawcy pełnomocnik. W przypadku, kiedy osoba składająca w imieniu Wykonawcy 

ofertę, nie jest osobą uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i złożenia oferty  

w postępowaniu na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru  

(np. prowadzonego przez sąd rejestru handlowego, rejestru spółdzielni lub rejestru 

przedsiębiorstw państwowych albo odpisu z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej), wraz z ofertą powinno zostać złożone stosowne 

pełnomocnictwo dla tej osoby/ób wystawione przez  osobę/y uprawnioną/e  

do reprezentowania Wykonawcy.  
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty 

pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

 

5. Zmianę rozdziału XI – OCENA OFERT,  

pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

a) Cena (C) - 70% 

b) Gwarancja serwisowa - (D) - 30 % 

pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: 

O = C + D 

gdzie: 

O - suma punktów uzyskanych przez daną ofertę we wszystkich kryteriach 

C - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena" 

      D - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Gwarancja serwisowa” 

pkt 6 ppkt b)  

            

 Gwarancja serwisowa : 

• Powyżej 4 do 5 lat – 30 pkt. 

• Powyżej 2 do 4 lat – 15 pkt. 

• Do 2 lat–   5 pkt 

pkt 7 otrzymuje brzmienie:  

Cena oraz gwarancja serwisowa mają wpływ na punktację badanej oferty  

oraz jej ewentualny wybór jako oferty najkorzystniejszej. Wykonawca nie może, w trakcie  

badania i oceny ofert przez Zamawiającego, dokonać zmiany, poprawy lub uzupełnienia 

ww. elementu oferty w sposób, który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż naruszałoby  

to zasady 

pkt. 8 otrzymuje brzmienie: 
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 
 

Zmianie ulega rozdział III TERMIN WYKONANIA oraz rozdział VII GWARANCJA w załączniku 

nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Zmianie uległ również pkt. 2 w formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 3  

do zapytania cenowego. 

 

Powyższe  zmiany  stanowią  integralną  część  zapytania cenowego i należy je uwzględnić 

składając ofertę.  


