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ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

                        Gmina Nowy Żmigród jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego na : Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 
zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni 
ścieków oraz budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowy 
Żmigród” informuje o zmianie treści zapytania ofertowego  

Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego w następujący sposób: 

W zapytaniu w pkt III  dodaje się  :  

KOD CPV  

 71520000-9  - Usługi nadzoru budowlanego  

 

pkt IV. Kryteria oceny ofert  otrzymuje brzmienie :  

IV. Kryteria oceny ofert   

1. Cena – waga 95%  

Oferta z najniższą cena otrzyma najwyższą liczbę punktów tj. 95, pozostałe oferty 
otrzymają proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru :  

C min 
Pc =       C n       x   95 

 
gdzie:  
Pc  - ocena punktowa oferty „n” za kryterium „Cena”  
Cmin  -  najniższa cena brutto z wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert. 
Cn  - cena brutto oferty badanej   
 

2. Termin płatności faktur/rachunków – waga 5%  
 
 

Termin płatności musi zostać podany w dniach, przy czym Wykonawca nie może 
zaproponować  terminów innych niż 14, 21 i 30 dni  
 
W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu płatności Zamawiający 
przyjmuje, ze Wykonawca zaoferował 14 dniowy termin płatności faktur/rachunków. 

Oferta z najdłuższym terminem płatności faktur/rachunków otrzyma  5 pkt  

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną liczbę punktów stosownie do wzoru  



 

Tof. bad. 

Pt =       T n       x   5 
gdzie:  

Pt - ocena punktowa oferty przyznana w kryterium „termin płatności faktur/rachunków” 

Tof. bad  - termin płatności faktur/rachunków oferty badanej  

Tn  - najdłuższy termin płatności faktur/rachunków z wszystkich ważnych i nie   
                   odrzuconych ofert 

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 
największą ilość punktów wynikającą ze zsumowania ilości punktów otrzymanych za 
poszczególne kryteria 

 

Punkt V . Przygotowanie oferty otrzymuje brzmienie  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do 
Urzędu Gminy Nowy Żmigród ) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.  

Do formularza należy dołączyć: 

1) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia – 
( załącznik nr 2 ). 

2)  Wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte 
wykonanie przez każdego z inspektorów nadzoru  danej branży  w okresie ostatnich 
dziesięciu  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie: 

        przynajmniej jednej  usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego nad budową, 
przebudową, rozbudową oczyszczalni ścieków o wartości – budowy, przebudowy lub 
rozbudowy 3,0 mln zł ( załacznik nr 3) 

       3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym  
( załącznik nr 4 ) 

 

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i 
opatrzonej napisem: „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa i modernizacja istniejącej 
oczyszczalni ścieków oraz budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w 
aglomeracji Nowy Żmigród” 

Oferty należy składać do dnia 11.05.2017r. do godz. 11.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu11.05.2017 o godz. 11.15 w pokoju nr 14 Urzędu Gminy 
Nowy Żmigród.  
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

W załączniku nr 1 FORMULARZ  OFERTY  



 

Zmienia się pkt 2 lit b), który otrzymuje brzmienie :  

„ Termin płatności faktur/rachunków wynosi …………….. dni od ich złożenia w siedzibie 
Zamawiającego”’. 

W załączniku nr 5  WZÓR UMOWY   

Zmienia się § 4 punkt 4, który otrzymuje brzmienie : 

„ Płatności będą dokonywane  przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
w ciągu ………… dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionych faktur”. 

 


