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Rybnik, dnia 2 lipca 2019 r.
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SPROSTOWANIE DO INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa dostępu do systemu generatora wniosków

Zamawiający informuje, że do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.07.2019 r. wkradł się błąd dotyczący liczby punktów przyznanych złożonej ofercie. 

W piśmie było: 
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z formułą oceny ustaloną 
w rozdziale XII SIWZ. W postępowaniu zastosowano następujące kryteria:
	cena – 60% 

wgląd do danych generatora wniosków przez okres minimum 6 lat po zakończeniu obowiązywania umowy – 20%
dodatkowe wsparcie telefoniczne – 20%
a sposób przyznawania punktów opisano wzorami w SIWZ i przy ich zastosowaniu oceniono ofertę.
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy
Liczba punktów 
w kryterium I
Liczba punktów 
w kryterium II
Liczba punktów 
w kryterium III
Łączna liczba punktów
1
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn
60,00
20,00
0,00
80,00

W piśmie powinno być
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z formułą oceny ustaloną 
w rozdziale XII SIWZ. W postępowaniu zastosowano następujące kryteria:
	cena – 60% 

wgląd do danych generatora wniosków przez okres minimum 6 lat po zakończeniu obowiązywania umowy – 30%
dodatkowe wsparcie telefoniczne – 10%
a sposób przyznawania punktów opisano wzorami w SIWZ i przy ich zastosowaniu oceniono ofertę.
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy
Liczba punktów 
w kryterium I
Liczba punktów 
w kryterium II
Liczba punktów 
w kryterium III
Łączna liczba punktów
1
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn
60,00
30,00
0,00
90,00
 
Powyższa omyłka nie ma wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. 



