
 

 

Sulęcin, dnia 30 października 2017 r. 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych  

 

 

Nr referencyjny: RPO-P/3/2017 

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na o na „Dostawę sprzętu do obsługi oprogramowania        

E-BOK”– modyfikacja Zapytania ofertowego 

 

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERETOWEGO  Nr 1 

 

 

I. Zapytanie ofertowe 

1.  W pkt. 13 skreśla się treść ppkt.2 i zastępuje następująca treścią. 

„2. Kryterium „Okres gwarancji”  

Okres gwarancji  

Ocenie podlega okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na serwer. 

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 48 miesięcy.  

Okres gwarancji należy określić w formularzu oferty w miesiącach, w liczbach 

całkowitych. W przypadku określenia okresu gwarancji w wartości ułamkowej, 

Zamawiający zaokrągli wartość ułamkową w dół do najbliższej liczby całkowitej.  

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji na serwer dłuższy niż 60 

miesięcy, Zamawiający, w celu obliczenia punktów, przyjmie okres 60 miesięcy. 

W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola 

określającego długość okresu gwarancji na serwer będzie to równoznaczne z udzieleniem 

48 miesięcznego okresu gwarancji. Oferta będzie traktowana jako ważna nie podlegająca 

odrzuceniu i zostanie poddana ocenie pod warunkiem, iż nie będzie innych powodów 

skutkujących odrzuceniem takiej oferty. 

Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie          z 

wzorem:  

 

                         Gb   

         G =     __________ x 100    x 10% 

               Gn  

gdzie:  

Gb– okres gwarancji na serwer oferty badanej 

Gn– najdłuższy zaoferowany okres gwarancji na serwer, jednak nie więcej niż 60 

miesiące 

 

Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.” 

II. Modyfikacja Załącznika nr 1 –Formularza oferty 

1.  Skreśla się treść  Załącznika nr 1 – Formularza oferty i zastępuje nową treścią. 



 

2.  Nowy Załącznika nr 1 –Formularz oferty z dopiskiem AKTUALNY- stanowi 

załącznik do niniejszej Modyfikacji. 

 

 

III. Modyfikacja Załącznik nr 4 - OPZ  

 

W pkt.2.1.1 , w tabeli, w poz. 18   skreśla się zapis o brzmieniu: 

 

„Min. pięć lat gwarancji”  

 

i zastępuje 

 

„Min. 48 miesięcy gwarancji”. 

 

 

IV. Modyfikacja Załącznika nr 5  - Wzór umowy 

1. W § 5 skreśla się treść pkt. 4 i zastępuje następująca treścią: 

„4) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy, o 

którym mowa w § ust. 1 zgodnie z złożoną ofertą, w tym: 

 

a)  serwer - min. ……… miesięcy 

b) dysk NAS - min. 36 miesięcy 

c)  szafę Rack- min. 36 miesięcy 

d) urządzenie UTM - min. 36 miesięcy 

e)  zasilacz awaryjny -min. 24 miesiące.” 

 

 

                  

                                               …………………………….. 

                                                 Podpis Zamawiającego 


