Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Warszawa, dnia 20.03.2014 r.
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENI A

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 5/14/PN) na usługi hotelarskie
w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w tym w ramach realizowanych
programów
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dalej Zamawiający, informuje, że działając na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w zakresie kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym:
1. Pkt 4 SIWZ otrzymał brzmienie:
Zakres terytorialny Zamawiający oczekuje, że niniejsze zamówienie zrealizowane będzie
w hotelu o min. 4 gwiazdkach położonym w promieniu nie większym niż 3000 m od siedziby
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, tak by ułatwić osobom dojeżdżającym z różnych
miejsc Polski punktualne i możliwie łatwe dotarcie na spotkanie.

2. Pkt. 16.1. SIWZ otrzymał brzmienie:
16.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria
oceny ofert:
Kryterium

Waga kryterium (%)

1) cena

20

2) liczba gwiazdek posiadanych przez hotel

40

3) odległość hotelu od siedziby NCBR

40

3. Pkt. 16.2. SIWZ otrzymał brzmienie:
16.2. Punkty w kryterium ,,cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca za kryterium cena może uzyskać maksymalnie 20 punktów:
najniższa zaoferowana cena brutto
Liczba przyznanych punktów = ----------------------------------------------- x 20
cena ocenianej oferty brutto
4. Pkt. 16.3. SIWZ otrzymał brzmienie:
16.3. Punkty w kryterium „liczba gwiazdek posiadanych przez hotel” zostaną zaokrąglone
do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca za niniejsze kryterium może uzyskać
maksymalnie 40 punktów. Punkty za kryterium zostaną obliczone według wzoru:

liczba gwiazdek oferty ocenianej
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 40 = liczba punktów
najwyższa zaoferowana liczba gwizdek

5. Dodano pkt 16.4. SIWZ w brzmieniu:
16.4.

Punkty w kryterium „odległość od siedziby NCBR” zostaną zaokrąglone do

dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca za niniejsze kryterium może uzyskać
maksymalnie 40 punktów. Punkty za kryterium zostaną obliczone według wzoru:
najmniejsza zaoferowana odległość hotelu
od siedziby NCBR
liczba punktów = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 40
odległość hotelu od NCBR wynikająca
z oferty badanej
Odległość będzie liczona w linii prostej pomiędzy hotelem wskazanym w ofercie a siedzibą
NCBR, dzięki kalkulatorowi odległości mieszczącemu się na stronie internetowej pod adresem:
odleglosci.info . Jednostką miary będzie metr.
6. Pkt 16.6. SIWZ otrzymał brzmienie:
16.6. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia
punktów dla danej oferty, za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, stosując poniższy wzór:
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Punkty ogółem = Punkty za kryterium cena + Punkty za kryterium ilość gwiazdek
posiadanych przez hotel + Punkty za kryterium odległość hotelu od siedziby NCBR.
7. § 2 ust 3 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:
W razie potrzeby, Wykonawca może zaproponować organizację Spotkania w innym niż
wskazany w § 1 ust. 3 hotelu, którego standard będzie jednak nie niższy niż hotelu,
o którym mowa w § 1 ust. 3 oraz położony będzie w promieniu nie większym niż
3000 m od siedziby Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą
Zamawiającego miejsce Spotkania może być zlokalizowane w odległości większej niż
3000 m.
Niniejsze modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.
Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych modyfikacji konieczny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na
dzień 31.03.2014 r., miejsce i godziny pozostają bez zmian.
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