Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 88369-2016 z dnia 2016-06-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania
czystości w budynkach w obiektach Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego w
Olsztynie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:...
Termin składania ofert: 2016-06-27
Numer ogłoszenia: 97289 - 2016; data zamieszczenia: 22.06.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 88369 - 2016 data 16.06.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, woj.
warmińsko-mazurskie, tel. 794 38 12 12.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:





Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16.
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wymagany termin wykonania
niniejszego zamówienia: od 30.07.2016 r. do 29.07.2017 r. 2. Punkty za kryterium
oceny ofert Termin płatności oceniane będzie na podstawie oświadczenia złożonego w
formularzu oferty zgodnie z poniższą punktacją: a) Termin płatności 14 dni - 0 pkt. b)
Termin płatności 30 dni - 5 pkt. Minimalny termin płatności wynosi 14 dni.
Zaoferowanie krótszego terminu niż 14 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Brak wskazania w Formularzu ofertowym terminu płatności (przez wskazanie liczby
dni) skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje
30dniowy termin płatności. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy termin
płatności niż 30dniowy, Zamawiający oceni ofertę tak, jak w przypadku zaoferowania
30dniowego terminu płatności i taki termin płatności zostanie przyjęty w umowie.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wymagany termin wykonania
niniejszego zamówienia: od 30.07.2016 r. do 29.07.2017 r. 2. Punkty za kryterium
oceny ofert Termin płatności oceniane będzie na podstawie oświadczenia złożonego w
formularzu oferty zgodnie z poniższą punktacją: a) Termin płatności 14 dni - 0 pkt. b)
Termin płatności 30 dni - 15 pkt. Minimalny termin płatności wynosi 14 dni.
Zaoferowanie krótszego terminu niż 14 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Brak wskazania w Formularzu ofertowym terminu płatności (przez wskazanie liczby
dni) skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje
30dniowy termin płatności. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy termin
płatności niż 30dniowy, Zamawiający oceni ofertę tak, jak w przypadku zaoferowania
30dniowego terminu płatności i taki termin płatności zostanie przyjęty w umowie. Od

wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem
umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
w wysokości: 7 % ceny brutto oferty, przedstawionej przez Wykonawcę zgodnie z
wymaganiami opisanymi w Rozdziale XIV SIWZ.

