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Bydgoszcz: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 609869-N-2020  

Data: 13.11.2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., Krajowy numer 

identyfikacyjny 34037857700000, ul. Ernsta Petersona  22, 85-862  Bydgoszcz, woj. 

kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5222058, e-mail 

biuro@pronatura.bydgoszcz.pl, faks -.  

Adres strony internetowej (url): www.pronatura.bydgoszcz.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-11-23, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2020-11-26, godzina: 10:00,  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.5  

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1.Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 

listopada 2020 r. o godz. 10:15 w biurze Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 

22. 2. Kryterium oceny ofert: 1) Oferowana cena – 85 % = 85 punktów. W powyższym 

kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma 

wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę: Gdzie: Ci (C) - liczba punktów dla 

Wykonawcy z tytułu kryterium cena oferty brutto Ci – cena zaoferowana przez Wykonawcę 

Cmin – najniższa cena wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert Max (C) – 85 

punktów 2) Czas realizacji - 15 % = 15 punktów Kryterium termin dostawy przedmiotu 

zamówienia. W powyższym kryterium oceniany będzie zaproponowany termin dostawy 

przedmiotu zamówienia, wg następujących kryteriów, w zależności od zaproponowanego 

terminu dostawy liczonego od dnia złożenia zamówienia, nie dłuższego niż 5 dni: a) do 2 dni 

– 15 punktów b) do 3 dni – 10 punktów c) do 4 dni – 5 punktów, d) do 5 dni – 0 punktów, e) 

w czasie powyżej 5 dni - oferta niezgodna z SIWZ podlegająca odrzuceniu  

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1.Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 

26 listopada 2020 r. o godz. 10:15 w biurze Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. 

Petersona 22. 2. Kryterium oceny ofert: 1) Oferowana cena – 85 % = 85 punktów. W 

powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów 

otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę: Gdzie: Ci (C) - liczba punktów dla 

Wykonawcy z tytułu kryterium cena oferty brutto Ci – cena zaoferowana przez Wykonawcę 

Cmin – najniższa cena wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert Max (C) – 85 

punktów 2) Czas realizacji - 15 % = 15 punktów Kryterium termin dostawy przedmiotu 

zamówienia. W powyższym kryterium oceniany będzie zaproponowany termin dostawy 

przedmiotu zamówienia, wg następujących kryteriów, w zależności od zaproponowanego 



terminu dostawy liczonego od dnia złożenia zamówienia, nie dłuższego niż 5 dni: a) do 2 dni 

– 15 punktów b) do 3 dni – 10 punktów c) do 4 dni – 5 punktów, d) do 5 dni – 0 punktów, e) 

w czasie powyżej 5 dni - oferta niezgodna z SIWZ podlegająca odrzuceniu  
 


