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ZMIANY  W ZAPYTANIU OFERTOWYM

o wartości poniżej 30 000 EURO
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ) na :
Wykonanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz P rogram Funkcjonalno

Użytkowego na realizacj ę zadania pn. " Rozbudowa istniej ącego szpitala w Sanoku

o Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy (ETAP II) w celu dostosowania do

obowi ązujących wymogów prawnych i sanitarnych bloku operacyjn ego, centralnej

sterylizacji oraz laboratoriów analitycznego i mikr obiologicznego "

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJI

W SANOKU N R : SPZOZ/ZAP/705/2016

Jest
7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  
Cena – 95 %

Termin realizacji – 5% 

W  celu  wyłaniania  najkorzystniejszej  oferty,  Zamawi ający  będzie  posługiwał  si ę
nast ępującym wzorem :

Wn =  Cn + Tn

Wn - suma punktów 

Cn - Tn - liczba punktów przyznanych ofercie za spełnienie  kryteriów C-T

Cena /C/ - czyli cena brutto wykonania całego zamów ienia   

Najni ższa realna cena, która gwarantuje wykonanie przedmi otu zamówienia otrzymuje 95pkt.

Liczba pkt oferty badanej = najni ższa cena spo śród wszystkich ofert/cena oferty badanej x
95pkt.

Termin wykonania /T/ - uwaga minimalny termin wykon ania zamówienia wynosi 50 dni ,
maksymalny 65 dni licz ąc od dnia podpisania (zawarcia) umowy   

Najkrótszy realny termin, który gwarantuje wykonani e przedmiotu zamówienia otrzymuje
5pkt.
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Liczba pkt oferty badanej = najkrótszy termin spo śród wszystkich ofert/termin wykonania
oferty badanej x 55pkt.

Za najkorzystniejsz ą ofert ę zostanie uznana oferta nieodrzucona , która uzyska  najwi ększą
liczb ę punktów   
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                                                                                                                      Z poważaniem
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