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Dotyczy ogłoszenia nr 31410 pn.: Realizacja prac budowlanych i technologii koniecznych do stworzenia zbiornika do naśnieżania z 
pompownią wraz infrastrukturą – w ramach projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej usługi w przedsiębiorstwie Ośrodek Narciarski Kotelnica 
Białczańska sp. z o.o." zamieszczonego przez Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o. z siedzibą w Białce Tatrzańskiej na portalu 
bazy konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl)  

 Białka Tatrzańska, dnia 5.06.2020 r.    

 

Z uwagi na skierowane zapytanie jednego z oferentów Zamawiający w dniu 5.06.2020 r.: 

 

A. zmienia kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu, tj. „Kryteria oceny i opis 

sposobu przyznawania punktacji” opisane na portalu bazy konkurencyjności oraz 

treść pkt. XXI Zapytania Ofertowego pn.: „Opis kryteriów oceny ofert” - nadając im 

następujące brzmienie:  

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się 

następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać 

oferty w poszczególnych kryteriach:  

 

a) kryterium 1 -  Cena, maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium - 400 pkt 

b) kryterium 2 - Gwarancja, maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium - 

100 pkt 

Łączna maksymalna liczba punktów w ramach kryterium 1 oraz kryterium 2 wynosi 500 

pkt. 

Kryterium nr 1 - Cena  

Cena - wartość punktowa wagi w %: 80. Maksymalna ilość punktów w ramach tego 

kryterium 400 pkt. Liczenie według wzoru: 

X Najniższa cena zaproponowana przez oferentów podlegających ocenie.  

Y Cena ocenianej oferty. 

(X:Y) x 400 pkt 

Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku (tj. zaokrąglenie w 

górę w przypadku, gdy trzecia cyfra po przecinku to 5 lub wyższa). 

Kryterium nr 2 - Gwarancja  

Gwarancja dotyczący całego przedmiotu Zapytania Ofertowego - wartość punktowa wagi 

w %: 20. Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 100 pkt.  

Liczba punktów za to kryterium zostanie obliczona zgodnie z następującymi zasadami:  

1) Okres gwarancji liczony jest w miesiącach. Okres gwarancji liczony będzie od 

momentu podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru całego 

Przedmiotu Zapytania Ofertowego. 

2) Minimalny wymagany czas gwarancji – 36 miesięcy. 

3) Punkty za wskazany w ofercie okres gwarancji będą przyznawane zgodnie z 

poniższym: 

a) Liczba miesięcy gwarancji  i punkty odpowiadające wskazanemu okresowi 

gwarancji dla całego Przedmiotu Zapytania Ofertowego:  

(1) 36 miesięcy – 20 pkt 

(2) 48 miesięcy – 40 pkt 

(3) 60 miesięcy – 60 pkt 

(4) 72 miesięcy – 80 pkt 

(5) 84 miesięcy i więcej - 100 pkt. 
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b) W przypadku podania w ofercie przez wykonawcę okresu gwarancji pomiędzy 

wyżej opisanymi liczbami miesięcy gwarancji (np. 66 miesięcy) - liczba punktów 

zostanie proporcjonalnie ustalona - tj. 1 miesiąc odpowiada 1,6(6) pkt. (tj. w 

przypadku wskazania w ofercie 66 miesięcy - przyznane zostanie 70 pkt). 

Zaokrągla się liczbę punktów do drugiego miejsca po przecinku w górę (tj. 

zaokrąglenie w górę w przypadku, gdy trzecia cyfra po przecinku to 5 lub wyższa).  

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Oferenta, która spełni wszystkie 

postawione w niniejszym Zapytaniu Ofertowym warunki oraz uzyska łącznie największą 

liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych 

kryteriów (tj. suma Kryterium nr 1 „Cena” oraz Kryterium nr 2 „Gwarancja”).  

3. Łączna punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku (tj. 

zaokrąglenie w górę w przypadku, gdy trzecia cyfra po przecinku to 5 lub wyższa). 

B. zmienia termin składania ofert (przedłuża termin składania ofert) w niniejszym 

postępowaniu, tj. pkt. 1 i 2 działu „Miejsce i sposób składania ofert” na portalu bazy 

konkurencyjności oraz treść XVIII ppkt. 1 i 2 Zapytania Ofertowego pn.: „Miejsce, 

termin i inne warunki składania ofert” - nadając im następujące brzmienie:  

 

1. Oferty można składać do dnia 26 czerwca 2020 r. do godziny 14:00 (termin składania 

ofert). 

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście 

(również przez posłańca) w zamkniętej kopercie z tytułem: „Realizacja prac budowlanych i 

technologii koniecznych do stworzenia zbiornika do naśnieżania z pompownią wraz 

infrastrukturą – w ramach projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej usługi w przedsiębiorstwie 

Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o.” na adres Zamawiającego: Ośrodek 

Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o., ul. Środkowa 181B, 34-405 Białka Tatrzańska, 

Polska - z dopiskiem na kopercie „nie otwierać przed godz. 14:01 w dniu 26 czerwca 2020 r.” 

(miejsce składania ofert).  

 

 


