
  
   

    
 

         

     
 
 
                     Słupsk, dnia 24.02.2016 r. 
 
 

Zmiana tre ści zapytania ofertowego: 

Na badanie uzysku biogazu z poszczególnych osadów b ędących odpadami w procesie 
podczyszczania ścieków przemysłowych z zakładu produkcyjnego przetw órstwa łososia – 

sprawa nr 02/PI/2016. 

1. Zamawiający informuje, że w zapytaniu ofertowym przywołanym w nagłówku, pkt. 7 – Opis 
kryteriów oceny i wyboru ofert, otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„7. Opis kryteriów oceny i wyboru ofert:  

 
Oferty zostan ą ocenione przez Zamawiaj ącego w oparciu o nast ępujące kryteria i ich 
znaczenie: 

 
 
l.p.  

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 
otrzymać oferta za 

dane kryterium 
1.   

Cena (Pc) 
 

70% 
 

70 punktów  
2.   

Parametry techniczne urządzenia (Pt) 
 

30% 
 

30 punktów 
 

� Zasady oceny kryterium "Cena" 
W kryterium tym oferta z najniższą ceną otrzymuje 70 punktów, każda następna oferta będzie 
przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą wg wzoru: 
 
Pc = (Cn : Co) x 70  
Pc - ilość punktów za cenę (max. 70)  
Cn - cena najniższa wśród ofert ocenianych – w PLN 
Co - cena danego Wykonawcy – w PLN 

 
 

� Zasady oceny kryterium „Parametry techniczne urz ądzenia"  
 
W kryterium tym zamawiający będzie oceniał parametry techniczne urządzenia do 
automatycznego pomiaru ilości biogazu  
 

Parametry  techniczne urz ądzenia  
 

Ilość przyznanych małych punktów  

 
możliwość badania uzysku biogazu równoległe 
kilku substratów  

za wykazanie możliwości badania uzysku 
biogazu równolegle kilku substratów – 1 
punkt za każdy substrat  

 
automatyczny on-line pomiar objętości i 
przepływu biogazu 

 
za wykazanie możliwości automatycznego 
pomiaru on-line - 1 punkt  

 



  
   

W kryterium tym oferta z największą ilością małych punktów otrzymuje 30 punktów, każda 
następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z największym 
doświadczeniem wg wzoru: 
 
Pt = (Pb : Pmax) x 30  
Pc - ilość punktów za parametry techniczne (max. 30)  
Pmax –  najlepsze parametry techniczne 
Pb – parametry techniczne w badanej ofercie  

 
− Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców, 

którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu  

− Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów tj. sumę 
punktów przyznanych w ww. kryteriach. 

− Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości będą 
zaokrąglane zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb. 

− Oferta z najwyższą liczbą punktów odpowiadająca wszystkim wymaganiom określonym w 
niniejszym zapytaniu zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.” 

 
 
2. Niniejsze pismo stanowi integralną część zapytania ofertowego i jest wiążące dla wszystkich 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 
3. Zamawiający przedłuża termin składania ofert:   

Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: jrp@wodociagi.slupsk.pl w terminie do dnia 
29.02.2016 r. godz. 08:30 . 
 

 
Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: www.wodociagi.slupsk.pl w dniu 
24.02.2016 r. 
 
 
 


