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Warszawa dnia 03.12.2014 roku  

 

Wykonawcy 

(uczestnicy postępowania) 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający informuje o wprowadzeniu następujących 

zmian (modyfikacji) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu oznaczonym 

numerem  ZP-5/CRS/2014.  

 

Zamawiający anuluje dotychczasowy zapis rozdziału XIV SIWZ i nadaje mu poniższe brzmienie: 

(…) 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 
oceny ofert: 

Xn=Xc + Xt  gdzie: 

KRYTERIUM RANGA (%) 

Xc 

 

Cena oferty 

 

90 % 

Xt Termin płatności  10% 

 RAZEM     100 % 

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w 
odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców. Pozostałym 
Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie mniejsza (proporcjonalnie do 
oferty najkorzystniejszej) ilość punktów zgodnie z poniższymi wzorami. 

1. Cena oferowana - o wadze 90% . 

Przy ocenie kryterium „cena oferowana” zostanie wykorzystany wzór: 

[pkt]  x0,9100   
(brutto) badanejoferty  cena

(brutto) najnizsza 
X 

cena
c  

Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 90 punktów. 

Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę realizacji całości zamówienia oferty złożonej przez 
Wykonawcę.  Według Zamawiającego najkorzystniejszą ofertą wg tego kryterium oceny jest oferta, 
która przedstawia najniższą cenę brutto realizacji przedmiotu umowy. W trakcie oceny pozostałe oferty 
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uzyskają proporcjonalnie (zgodnie z powyższym wzorem) mniejszą ilość punktów w stosunku do oferty 
najkorzystniejszej.  

 

2. Termin płatności  - o wadze 10% . 

Przy ocenie kryterium „termin płatności” zostanie zastosowana następująca zasada przydziału punktów: 

 

 

Termin płatności 
w dniach 

Zgodnie z 
zasadami 

określonymi w 
§6 ust. 1 

14-16 17-19 21  

Parametr A 0 2 6 10 

 

Xt= A x 10 x 0.1 [pkt] 

 

Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 10 punktów. 

 

Uwaga: Jeżeli Wykonawca nie zdecyduje się na zmianę zasad płatności określonych w brzmieniu  
§6 ust. 1 projektu umowy (po zmianie z dnia 02.12.2014roku) otrzyma w tym kryterium „0” punktów, 
natomiast oferta wykonawcy będzie ważna. W przypadku zaoferowania terminu płatności z zakresu 
14-21 dni otrzyma stosowną ilość punktów określą zgodnie z powyższymi zasadami, a zapis  
w §6 ust. 1 finalnej umowy przyjmie brzmienie: 

 

§6 

1. Należności wynikające z faktur VAT, za okres rozliczeniowy, za który została wystawiona faktura 

VAT Odbiorca płacił będzie Dostawcy w terminie do …… dni liczonych od dnia dostarczenia faktury. 

 

 

Według Zamawiającego najkorzystniejszą ofertą jest ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość 
punktów (X), stanowiącą sumę punktów uzyskanych wg kryterium „cena oferowana” i „termin 
płatności”.  

 

 

Zamawiający anuluje dotychczasowy zapisy SIWZ dotyczące terminu składani i otwarcia ofert  i nadaje 

im poniższe brzmienie: 

 

 Termin składania ofert upływa w 09.12.2014 roku o godzinie 10:00. 

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.12.2014 roku o godzinie 10:30 
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Zamawiający anuluje dotychczasowe brzmienie załącznika nr  1 do SIWZ (wzór oferty) i nadaje mu 

poniższe brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego pisma.  

 

 

Załącznik – „wzór formularza ofertowego” 

 Z-ca Dyrektora CRS Bielany  

           Agnieszka PAWLAK  
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
 

…........................ dnia  ….......................... 
 

 
O F E R T A 

(wzór) 
 

Nazwa firmy ..................................................................................................................................... 

Adres firmy ...................................................................................................................................... 

Powiat ......................................................... województwo ............................................................ 

Numer NIP ..............................., Numer REGON ..............................., PESEL */............................. 

Numer telefonu .......................................... Numer  fax. ............................................................... 

Poczta elektroniczna  ................................................................................................................. 

Nawiązując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę energii cieplnej oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

żadnych zastrzeżeń.  

2. Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Rozumiemy treść specyfikacji oraz załączników (w tym projektu umowy stanowiącej 

załącznik nr 3). 

4. Akceptujemy treść załączonego projektu umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania na 

warunkach nie gorszych dla zamawiającego niż wskazane w tej umowie.  

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonych od terminu 

składania ofert. 

6. W trakcie trwania postępowania o udzielnie zamówienia mieliśmy świadomość możliwości 

składania zapytań dotyczących treści specyfikacji.  

7. Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie. 

8. Następujące prace (zadania) zostaną powierzone do wykonania przez podwykonawców: 

 ------------------------------- --------------------------------------------------------- 
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Kalkulacja szczegółowa: 
 

Obiekt nr 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe ul. Conrada 6 w Warszawie 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

(Wyszczególnienie) 
Jednostka 

miary 
Ilość Stawki opłat netto (zł) Całkowita wartość netto  

4x5 

Podatek VAT 

……...% 
 (naliczony przez wykonawcę 
zgodnie z obowiązującymi na 

dzień składania ofert 

przepisami) (zł) 

Łączna wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Zamówiona moc cieplna  

 
zł/miesiąc 12     

2 
Przesył mocy cieplnej  

 
zł/miesiąc 12     

3 Dostarczona energia cieplna 

(Zmienna) 
zł/GJ 2 900     

4 Przesył energii (Zmienna) zł/GJ 
2 900 

    

5 
Pozyskanie i przedstawienie do 

umorzenia świadectw 
efektywności energetycznej 

GJ 
2 900 

    

Razem cena brutto   
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Obiekt nr 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe ul. Lindego 20 w Warszawie 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

(Wyszczególnienie) 
Jednostka 

miary 
Ilość Stawki opłat netto (zł) Całkowita wartość netto  

4x5 

Podatek VAT 

……...% 
 (naliczony przez wykonawcę 
zgodnie z obowiązującymi na 

dzień składania ofert 

przepisami) (zł) 

Łączna wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Zamówiona moc cieplna  

 
zł/miesiąc 12     

2 
Przesył mocy cieplnej  

 
zł/miesiąc 12     

3 Dostarczona energia cieplna 

(Zmienna) 
zł/GJ 4 200     

4 Przesył energii (Zmienna) zł/GJ 4 200     

5 
Pozyskanie i przedstawienie do 

umorzenia świadectw 
efektywności energetycznej 

GJ 4 200     

Razem cena brutto   

 

 

 
 



7 | S t r o n a  
 

 

Łączna cena brutto oferty wynosi ………………….. złotych netto + należy 
podatek VAT, co stanowi kwotę ………………………….. złotych brutto 

 
 

Niniejszym oświadczam (oświadczamy), że jestem (jesteśmy) świadomi, iż podane przez 
zamawiającego zużycie energii (w tabeli) jest zużyciem planowanym (prognozowanym) na 
bazie zużycia w latach poprzednich. Rozliczenie z wykonawcą będzie prowadzone w skali 
miesiąca i będzie opiewało na faktycznie zużytą energię.   
 
 
Oświadczam że: 
 

1. *Oferuję termin płatności ……. dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT. 

 
lub 
 

2. * Należności wynikające z faktur VAT, Odbiorca płacił będzie Dostawcy w terminie do 

17 dnia miesiąca, następującego po  okresie rozliczeniowym, za który została 
wystawiona faktura VAT, przy czym Dostawca wystawiał będzie faktury do drugiego 
dnia roboczego miesiąca, następującego po okresie rozliczeniowych, z zastrzeżeniem 
iż Dostawca dostarczy fakturę VAT odbiorcy nie później niż na 7 dni przed terminem 
płatności.  

 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
Załącznikami do oferty są: 
1 ………………….. 

 
 
 

 
.......................................................................... 

(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i 
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


