
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa Bieckiego Jarmarku Kultury

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Bieckie Centrum Kultury

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492037708

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 18

1.4.2.) Miejscowość: Biecz

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-340

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pawel.jamro@biecz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bck.biecz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00006855/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-02-11 14:03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00004368/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą: 
1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione poniżej kryteria oceny ofert
i ich wagi:1) cena - 60% (procentowe znaczenie kryterium) – sposób oceny: Minimalizacja2)
okres gwarancji - 40% (procentowe znaczenie kryterium) – sposób oceny: Maksymalizacja 2.
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone następująco:1) kryterium cena (C) – waga 60 %
sposób oceny: najniższa - łączna cena brutto za realizację całości zamówienia - maksymalna
ilość punktów 60 pkt., pozostałe proporcjonalnie, wg poniższego wyliczenia: Cena = ( Najniższa
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cena spośród ofert/ Cena oferty badanej )x 100 x 60 % 2) kryterium okres gwarancji (G) – waga
40 % sposób oceny: oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium
„okres gwarancji” otrzyma maksymalną ilość 40 pkt., pozostałe proporcjonalnie, wg poniższego
wyliczenia: Okres gwarancji = ( Okres gwarancji badanej oferty/ Najwyższy okres gwarancji
spośród ofert) x 100 x 40% Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki
udzieli na wykonany przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego.
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.Najniższy dopuszczalny okres gwarancji
podlegający ocenie: 36 miesięcy, Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie: 60 miesięcy.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższych kryteriach
otrzyma maksymalną ilość 100 pkt. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania
kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość
punktów.Punktacja ogólna zostanie obliczona wg następującego wzoru: PO = (C + G)gdzie: PO
= punktacja ogólna,C = ilość punktów uzyskanych w kryterium – cenaG = ilość punktów
uzyskanych w kryterium – okres gwarancjiZa najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która
zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie
podlegających odrzuceniu.

Po zmianie: 
1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione poniżej kryteria oceny ofert
i ich wagi:1) cena - 60% (procentowe znaczenie kryterium) – sposób oceny: Minimalizacja2)
okres gwarancji - 40% (procentowe znaczenie kryterium) – sposób oceny: Maksymalizacja 2.
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone następująco:1) kryterium cena (C) – waga 60 %
sposób oceny: najniższa - łączna cena brutto za realizację całości zamówienia - maksymalna
ilość punktów 60 pkt., pozostałe proporcjonalnie, wg poniższego wyliczenia: Cena = ( Najniższa
cena spośród ofert/ Cena oferty badanej )x 100 x 60 % 2) kryterium okres gwarancji (G) – waga
40 % sposób oceny: oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium
„okres gwarancji” otrzyma maksymalną ilość 40 pkt., pozostałe proporcjonalnie, wg poniższego
wyliczenia: Okres gwarancji = ( Okres gwarancji badanej oferty/ Najwyższy okres gwarancji
spośród ofert) x 100 x 40% Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki
udzieli na wykonany przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego.
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.Najniższy dopuszczalny okres gwarancji
podlegający ocenie: 36 miesięcy, Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie: 60 miesięcy.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższych kryteriach
otrzyma maksymalną ilość 100 pkt. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania
kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość
punktów.Punktacja ogólna zostanie obliczona wg następującego wzoru: PO = (C + G)gdzie: PO
= punktacja ogólna,C = ilość punktów uzyskanych w kryterium – cenaG = ilość punktów
uzyskanych w kryterium – okres gwarancjiZa najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która
zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie
podlegających odrzuceniu.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji,
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-02-15 09:30

Po zmianie: 
2021-02-23 09:30
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-02-15 10:00

Po zmianie: 
2021-02-23 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-03-15

Po zmianie: 
2021-03-25

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00006855/01 z dnia 2021-02-11

2021-02-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Budowa Bieckiego Jarmarku Kultury
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: Bieckie Centrum Kultury
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492037708
	1.4.) Adres zamawiającego:
	1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 18
	1.4.2.) Miejscowość: Biecz
	1.4.3.) Kod pocztowy: 38-340
	1.4.4.) Województwo: małopolskie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pawel.jamro@biecz.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bck.biecz.pl
	1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
	1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00006855/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2021-02-11 14:03

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00004368/01
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:



