Zam.12/2020/PN/OPNT/SH
Olsztyn, dnia 30.03.2020r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wybór wykonawcy Usługa programistyczna polegająca na przygotowaniu
dokumentacji technicznej, makiety i landing page, (Biuletyn Zamówień Publicznych nr 526505-N2020 z dnia 2020-02-25).

Zamawiający, Olsztyński Park Naukowo-Techniczny, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w zakresie rozdz. XI i XIII, które otrzymują brzmienie:
XI. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy przesłać/ złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie na
adres zamawiającego:
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn. Sekretariat w budynku BK.
2. Koperta/ opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego
na adres:
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn. Sekretariat w budynku BK.
do dnia 2 6 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00
Oznakowane oferty: 12/2020/PN/OPNT/SH – Usługa programistyczna
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę
po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Miejsce otwarcia ofert:
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn. Sekretariat w budynku BK.
dnia 2 6 kwietnia 2020 r. o godz. 14.30

Zamawiający, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, dopuszcza możliwość składania ofert w
formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowalnym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowanych
na adres sekretariat@opnt.olsztyn.pl
Hasło do odszyfrowania oferty należy podać w osobnym e- meilu przesłanym na adres:
s.maslowska@opnt.olsztyn.pl do godziny 14.00.

4. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne
i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.wss.olsztyn.pl informacje
dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
XIII. Opis kryteriów oceny ofert:
 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych
w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej:
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa kryterium
Cena
Doświadczenie
Termin realizacji

Waga
60%
20%
20%

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ( proporcjonalnie mniejsza ) liczba punktów.
2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

2.1.Kryterium ceny:
Cena oferty najtańszej
Cena oferty badanej x 60 %

2.2.Kryterium doświadczenia:
Ilość pkt w kryterium doświadczenia oferty badanej
Oferta z najwyższą ilością pkt w kryterium doświadczenia x 20 %

2.2.1. Punktacja (w zakresie doświadczenia opisanego w rozdz. IV. pkt 3 ppkt. 3.2. SIWZ):
2-letnie doświadczenie – 1 pkt.
3-letnie doświadczenie – 3 pkt.
4-letnie doświadczenie – 6 pkt.
5-letnie i powyżej doświadczenie – 10 pkt.
2.3.Kryterium terminu realizacji:
Termin realizacji oferty badanej

Oferta z najkrótszym terminem realizacji x 20 %

2.3.1. Do 15.06.2020 – 1 pkt.
2.3.2. Do 31.05.2020 – 5 pkt.
2.3.3. Do 15.05.2020 – 10 pkt.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. W przypadku gdy cena całkowita oferty
jest niższa o co najmniej 30% od:
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie
wymagają wyjaśnienia;
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które wpływają na to ustalenie a nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić
się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
4. Wynik - za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans
punktów, przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert (cena, doświadczenie,
termin realizacji).

Dyrektor
Maria Borzym
(Podpis osoby uprawnionej)

