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Rzeszów: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 773392-N-2020  

Data: 30/12/2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 

69026033085969, ul. ul. Szopena  51, 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, 

tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, e-mail 

zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl, faks 178 520 611.  

Adres strony internetowej (url):  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 20.01.2021, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu: Data: 26.03.2021, godzina: 10:00,  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  

Punkt: 6.5.  

W ogłoszeniu jest: Zmianie ulega punkt G. W Ogłoszeniu jest: G. Opis kryteriów, którymi 

zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i 

sposobu oceny ofert: Kryteria oceny ofert oparte są na systemie punktowym. Za 

najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska w sumie najwięcej punktów. Suma 

liczby punktów = liczba punktów z kryterium cena + liczba punktów z kryterium gwarancja. 

Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą według kryteriów opisanych 

niżej: 1) Cena – znaczenie w ocenie 95 %. 2) Okres gwarancji - znaczenie w ocenie 5%. Ad 

1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 95%. Punkty zostaną przyznane wg wzoru: 

(Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu : Cena badanej oferty brutto) x 95 

% x 100 = … pkt. Ad 2) Kryterium: Okres gwarancji - znaczenie w ocenie 5%. Okres 

gwarancji należy podać w latach. Minimalny wymagany okres gwarancji 5 lat. Maksymalny 

okres gwarancji przyjęty do punktacji 10 lat. W przypadku gdy wykonawca poda w ofercie 

okres gwarancji dłuższy niż 10 lat do punktacji przyjęty zostanie okres gwarancji 10 lat. 

Punkty zostaną przyznane wg wzoru: (Najdłuższy okres gwarancji spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu : Okres gwarancji z badanej oferty) x 5% x 100 = …… pkt.  

W ogłoszeniu powinno być: Zmianie ulega punkt G. W ogłoszeniu powinno być: G. Opis 

kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Kryteria oceny ofert oparte są na systemie 

punktowym. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska w sumie najwięcej 

punktów. Suma liczby punktów = liczba punktów z kryterium cena + liczba punktów z 

kryterium gwarancja. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą według 

kryteriów opisanych niżej: 1) Cena – znaczenie w ocenie 95 %. 2) Okres gwarancji - 

znaczenie w ocenie 5%. Ad 1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 95%. Punkty zostaną 



przyznane wg wzoru: (Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu : Cena 

badanej oferty brutto) x 95 % x 100 = … pkt. Ad 2) Kryterium: Okres gwarancji - znaczenie 

w ocenie 5%. Okres gwarancji należy podać w latach. Minimalny wymagany okres gwarancji 

5 lat. Maksymalny okres gwarancji przyjęty do punktacji 10 lat. W przypadku gdy 

wykonawca poda w ofercie okres gwarancji dłuższy niż 10 lat do punktacji przyjęty zostanie 

okres gwarancji 10 lat. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: Okres gwarancji 

podany w ofercie 5 lat – 0 pkt, Okres gwarancji podany w ofercie 6 lat – 1 pkt, Okres 

gwarancji podany w ofercie 7 lat – 2 pkt, Okres gwarancji podany w ofercie 8 lat – 3 pkt, 

Okres gwarancji podany w ofercie 9 lat – 4 pkt, Okres gwarancji podany w ofercie 10 lat – 5 

pkt.  

 


