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Warszawa dn. 24.05.2019 roku 

 

 

 

Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do Zapytania ofertowego 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności pn. Zapewnienie noclegów 

oraz usługi cateringowej w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych 

fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia„ w województwie lubelskim 

(14/2019/KIF/EFS). 

 

 Krajowa Izba Fizjoterapeutów (Zamawiający) informuje o wprowadzeniu zmian do rozdziału 

XI Kryteria oceny ofert Zapytania ofertowego, w związku z umieszczeniem błędnego wzoru 

służącego przyznaniu punków we wskazanych kryteriach oceny ofert. 

Przed zmianą: 

1. Zadanie nr 1: Cena brutto  - maksymalnie C = 100 pkt.  

Punkty za kryterium Cena zostaną przyznane według wzoru: C = (C min./Cx)*80  

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto  

C min – cena brutto oferty najtańszej  

Cx – cena brutto oferty ocenianej  

2. Zadanie nr 2:    

a) Cena brutto  - maksymalnie C = 95 pkt.  

Punkty za kryterium Cena zostaną przyznane według wzoru: C = (C min./Cx)*80  

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto  

C min – cena brutto oferty najtańszej 

Cx – cena brutto oferty ocenianej 

 

Po zmianie:  

1. Zadanie nr 1: Cena brutto  - maksymalnie C = 100 pkt.  

Punkty za kryterium Cena zostaną przyznane według wzoru: C = (C min./Cx)*100  

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto  

C min – cena brutto oferty najtańszej  

Cx – cena brutto oferty ocenianej  
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2. Zadanie nr 2:    

b) Cena brutto  - maksymalnie C = 95 pkt.  

Punkty za kryterium Cena zostaną przyznane według wzoru: C = (C min./Cx)*95 

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto  

C min – cena brutto oferty najtańszej 

Cx – cena brutto oferty ocenianej 

 

 

Zamawiający informuje, że zmiany zostały zawarte w Zapytaniu ofertowym – dokument 

ujednolicony. Pozostałe dokumenty tj. projekt umowy oraz załączniki do zapytania ofertowego 

nie uległy zmianie. 

Termin składania ofert nie ulega zmianie. 

 

 

 


