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Gdańsk, 27.08.2021 r. 

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer PZ/06/2021/mG/EX prowadzonego w 

trybie podstawowym bez negocjacji pn.  usługi eksperckie realizowane w projekcie „μGranty B+R dla 

przedsiębiorstw" (Projekt) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 20142020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. 

Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. 

 

 

Informacja o zmianie treści SWZ 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /zwanej dalej ustawą 

Pzp/ (tekst jednolity: Dz.U.2021 poz. 1129 z późniejszymi zmianami) informuje, iż zmienia treść SWZ 

oraz załącznika nr 5 do SWZ: 

 

1. SWZ  - w rozdziale XIV ust. a pkt. 1: 

 

Było: 

1. Oferty będą oceniane według wzoru:  

K=(Kd + Kc)*R  

gdzie:  

R={1 gdy Crb ≤ 90,00 zł brutto; 0,8 gdy Crb ≥ 90,00 zł brutto i ≤ 110,00 zł brutto; 0,4 gdy Crb ≥ 110,00 

zł brutto}  

Crb – cena brutto za 1 rbg wskazana przez Wykonawcę w Formularzu rzeczowo-cenowym  

R- realizowalność oferty 

 

Jest: 

1. Oferty będą oceniane według wzoru:  

K=(Kd + Kc)*R  

gdzie:  

R={1 gdy Crb ≤ 90,00 zł brutto; 0,8 gdy Crb >90,00 zł brutto i ≤ 110,00 zł brutto; 0,4 gdy Crb > 110,00 

zł brutto}  

Crb – cena brutto za 1 rbg wskazana przez Wykonawcę w Formularzu rzeczowo-cenowym  

R- realizowalność oferty 

 

 2. załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy ramowej – w Załączniku nr [-] Kryteria oceny ofert 

Wykonawców 

 

Było: 

1. Oferty Wykonawców zaangażowanych w realizację Projektu będą oceniane według wzoru:  

K=(Kd + Kc)*R  

gdzie:  

R={1 gdy Crb ≤ 90,00 zł brutto; 0,8 gdy Crb ≥ 90,00 zł brutto i ≤ 110,00 zł brutto; 0,4 gdy Crb ≥ 110,00 

zł brutto}  

Crb – cena brutto za 1 rbg wskazana przez Wykonawcę w Formularzu rzeczowo-cenowym  

R- realizowalność oferty 

 



 

 
Projekt „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu  

operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 01 Komercjalizacja wiedzy, 
Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje. 

 

Jest: 

1. Oferty Wykonawców zaangażowanych w realizację Projektu będą oceniane według wzoru:  

K=(Kd + Kc)*R  

gdzie:  

R={1 gdy Crb ≤ 90,00 zł brutto; 0,8 gdy Crb >90,00 zł brutto i ≤ 110,00 zł brutto; 0,4 gdy Crb > 110,00 

zł brutto}  

Crb – cena brutto za 1 rbg wskazana przez Wykonawcę w Formularzu rzeczowo-cenowym  

R- realizowalność oferty 

 

 

Wprowadzona zmiana stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla wszystkich 

Wykonawców. 

 

Prezes Zarządu  

           -//-  

         Mariusz Machajewski 

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 


