
 

 

Stębark, 24.11.2022 r. 

AG.373.16.2022.IS 

 

Dotyczy: Dostawy materiałów do modernizacji istniejącego monitoringu w Muzeum Bitwy pod 

Grunwaldem w Stębarku (Zamówienie nr II) w ramach projektu pn. "Zakup środków trwałych w celu 

dostosowania Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku do nowoczesnej działalności kulturalnej" 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zwraca się z prośbą 

o przedstawienie oferty na: 

 

       

    ZMI A N A T REŚ C I  ZA PY T A NI A  O FER TO WE GO  

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku informuje, że w zapytaniu ofertowym na Dostawię 

materiałów do modernizacji istniejącego monitoringu w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem  

w Stębarku (Zamówienie nr II) dokonuje następującej zmiany: 

 

1. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, WZÓR UMOWY § 3 Wynagrodzenie punkt 2. Umowy 

Wynagrodzenie jest:  

 

„Należności Wykonawcy będą płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, na jego rachunek bankowy wskazany w 

wystawionej fakturze VAT, przy czym faktura VAT może być wystawiona po dokonaniu odbioru 

zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszej umowy.” 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu następujące brzmienie:  

 

„Należności Wykonawcy będą płatne w ciągu 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, na jego rachunek bankowy wskazany w 

wystawionej fakturze VAT, przy czym faktura VAT może być wystawiona po dokonaniu odbioru 

zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszej umowy.” 

2. W treści Zapytania ofertowego punkt 5 podpunkt 2 Kryterium Gwarancji jest:  

 

„Kryterium „Okres gwarancji” 

To kryterium będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji, podanego przez 

Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi to 36 miesięcy. Najdłuższy możliwy 

okres gwarancji i rękojmi to 60 miesięcy. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny 

ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. 

Wykonawca który zaoferuje najkrótszy możliwy okres gwarancji (36 miesięcy) 

otrzyma 0 pkt. 



 

 

Wykonawca który zaoferuje najdłuższy możliwy okres gwarancji (60 miesięcy) 

otrzyma 30 pkt 

Wykonawca może zaproponować termin gwarancji w pełnych miesiącach. 

W tym kryterium Wykonawca będzie mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Wykonawcy, którzy zaoferują okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy a krótszy niż 60 

miesięcy otrzymają punkty wyliczone wg wzoru: 

(Go-Gmin) 

G = ----------------------- x 40 pkt 

(Gmax-Gmin) 

gdzie: 

Wmax – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być 

przyznana w kryterium „Okres gwarancji” [40 pkt]; 

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”; 

Go – okres gwarancji określony w ofercie ocenianej (ilość miesięcy); 

Gmax – najdłuższy możliwy okres gwarancji do zaoferowania przez wykonawców 

(60 miesięcy); 

Gmin – najkrótszy możliwy okres gwarancji do zaoferowania przez wykonawców 

(36 miesięcy). 

1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 

stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów 

udzielenia zamówienia obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

P = C + G 

gdzie: 

P - łączna liczba punktów oferty ocenianej; 

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”; 

G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”. 

2) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

3)  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu z uwagi na wystąpienie oczywistej omyłki pisarskiej 

i nadaje mu następujące brzmienie:    

„Kryterium „Okres gwarancji” 

To kryterium będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji, podanego przez 

Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi to 36 miesięcy. Najdłuższy możliwy 

okres gwarancji i rękojmi to 60 miesięcy. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny 

ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. 

Wykonawca który zaoferuje najkrótszy możliwy okres gwarancji (36 miesięcy) 

otrzyma 0 pkt. 

Wykonawca który zaoferuje najdłuższy możliwy okres gwarancji (60 miesięcy) 

otrzyma 30 pkt 



 

 

Wykonawca może zaproponować termin gwarancji w pełnych miesiącach. 

W tym kryterium Wykonawca będzie mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Wykonawcy, którzy zaoferują okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy a krótszy niż 60 

miesięcy otrzymają punkty wyliczone wg wzoru: 

(Go-Gmin) 

G = ----------------------- x 30 pkt 

(Gmax-Gmin) 

gdzie: 

Wmax – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być 

przyznana w kryterium „Okres gwarancji” [30 pkt]; 

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”; 

Go – okres gwarancji określony w ofercie ocenianej (ilość miesięcy); 

Gmax – najdłuższy możliwy okres gwarancji do zaoferowania przez wykonawców 

(60 miesięcy); 

Gmin – najkrótszy możliwy okres gwarancji do zaoferowania przez wykonawców 

(36 miesięcy). 

1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 

stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów 

udzielenia zamówienia obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

P = C + G 

gdzie: 

P - łączna liczba punktów oferty ocenianej; 

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”; 

G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”. 

2) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

3)  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

 

Zamawiający anuluje Załącznik 2 „Wzór umowy” do zapytania ofertowego i dodaje nowy 

Załącznik 2 „Wzór umowy” po zmianie uwzględniający termin płatności 60 dni.  

W wyniku dokonanej zmiany treści Zapytania ofertowego oraz Załącznika 2 do Zapytania 

ofertowego „Wzór umowy” Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 

Oferty należy składać do dnia 29.11.2022 r., do godz. 13:00. Pozostałe warunki składania ofert 

określone w SIWZ pozostają bez zmian. 
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