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Informacja dotyczy modyfikacji 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2017 z dnia 14.09.2017 r. 

dotyczące zakupu i dostawy komputerów przenośnych typu laptop 

 

Zgodnie z punktem XII.1 Zamawiający informuje o zmianach wprowadzonych do zapytania 

ofertowego w następujących punktach: 

 

Tytuł zapytania ofertowego 

Było: 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 z dnia 14.09.2017 r. 

dotyczące zakupu i dostawy dwóch, fabrycznie nowych, komputerów przenośnych typu laptop. 

 

Jest: 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 z dnia 14.09.2017 r. 

dotyczące zakupu i dostawy trzech, fabrycznie nowych, komputerów przenośnych typu laptop. 

 

Punkt III – dodanie kodu CPV 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 30213100-6 (komputery przenośne) 

 

Punkt VI – Kryteria wyboru ofert 

Było: 

1. Kryterium ceny 

Dla oceny oferty przyjmuje się kryterium najniższej ceny brutto - 100% Maksymalna liczba punktów 

do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów. 

Wykonawca podaje w Formularzu ofertowym: 

a) Całkowitą cenę brutto i netto za wykonanie przedmiotowego zamówienia, tj. za zakup i 

dostawę dwóch, fabrycznie nowych, komputerów przenośnych typu laptop, 



 
 
 

Projekt "CO2URIER - Bezemisyjne usługi kurierskie" jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju (NCBR) w ramach programu  POLISH - GERMAN SUSTAINABILITY RESEARCH “STAIR”) 

 

 

 
 
 

 Realizator Projektu Biuro Projektu: 
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia 
ul. Innowacyjna 9/11, 95-050 Konstantynów Łódzki 
Tel: 42 636-12-26 
E-mail: proakademia@proakademia.eu  

i 

b) Szczegółową kalkulację kosztów zamówienia uwzględniającą cenę brutto i netto, – zgodnie 

ze wzorem Formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

Oferta oceniana będzie na podstawie ceny brutto według następującego wzoru: 

Cn 

P = ------------------ x 100 punktów 

Cb 

gdzie: 

P – oznacza liczbę punktów przyznaną badanej ofercie; 

Cn – oznacza cenę brutto oferty najtańszej; 

Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty 

 

2. Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z zakupem i dostawą 

dwóch fabrycznie nowych komputerów typu laptop. Zaoferowana cena nie będzie podlegać 

zmianie. 

3. Cena musi być podana w polskiej walucie (PLN) liczbą i słownie, z wyszczególnieniem kwoty 

należnego podatku VAT. 

Jest: 

4. Kryterium ceny 

Dla oceny oferty przyjmuje się kryterium najniższej ceny brutto - 100% Maksymalna liczba punktów 

do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów. 

Wykonawca podaje w Formularzu ofertowym: 

c) Całkowitą cenę brutto i netto za wykonanie przedmiotowego zamówienia, tj. za zakup i 

dostawę trzech, fabrycznie nowych, komputerów przenośnych typu laptop, 

i 

d) Szczegółową kalkulację kosztów zamówienia uwzględniającą cenę brutto i netto, – zgodnie 

ze wzorem Formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

Oferta oceniana będzie na podstawie ceny brutto według następującego wzoru: 

Cn 

P = ------------------ x 100 punktów 

Cb 

gdzie: 

P – oznacza liczbę punktów przyznaną badanej ofercie; 
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Cn – oznacza cenę brutto oferty najtańszej; 

Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty 

 

5. Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z zakupem i dostawą 

trzech fabrycznie nowych komputerów typu laptop. Zaoferowana cena nie będzie podlegać 

zmianie. 

6. Cena musi być podana w polskiej walucie (PLN) liczbą i słownie, z wyszczególnieniem kwoty 

należnego podatku VAT. 

 

 

 

W związku z powyższymi zmianami, został przedłużony termin składania ofert do 27.09.2017 

W przypadku pytań, proszę o kontakt z Michałem Rodakiem, zgodnie z pkt.I Zapytania ofertowego 

 


