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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144658-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Niwiska: Instalacje słoneczne
2018/S 065-144658

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 045-098059)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Niwiska
690581672
Niwiska 430
Niwiska
36-147
Polska
Osoba do kontaktów: Kazimierz Kwaśnik
Tel.:  +48 172279002
E-mail: k.kwasnik@niwiska.pl 
Faks:  +48 172279341
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.niwiska.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Grębów
830409175
ul. Rynek 1
Grębów
39-410
Polska
Osoba do kontaktów: Kazimierz Skóra
Tel.:  +48 158112715
E-mail: ug@grebow.com.pl 
Faks:  +48 158112805
Kod NUTS: PL824
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.grebow.com.pl

I.1) Nazwa i adresy
Jasienica Rosielna
370440198

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98059-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:k.kwasnik@niwiska.pl
http://www.niwiska.pl
mailto:ug@grebow.com.pl
http://www.grebow.com.pl
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Jasienica Rosielna 240
Jasienica Rosielna
36-220
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Brzuszek
Tel.:  +48 134306033
E-mail: urzad@jasienicarosielna.pl 
Faks:  +48 134306030
Kod NUTS: PL821
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jasienicarosielna.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Majdan Królewski
830409695
ul. Rynek 1
Majdan Królewski
36-110
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Wilk
Tel.:  +48 158471073
E-mail: sekretariat@majdankrolewski.pl 
Faks:  +48 158471890
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.majdankrolewski.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Markowa
690581809
Markowa 1399
Markowa
37-120
Polska
Osoba do kontaktów: Tadeusz Bar
Tel.:  +48 172265352
E-mail: sekretariat@markowa.pl 
Faks:  +48 172265756
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.markowa.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Ostrów
690581956
Ostrów 225
Ostrów
39-120

mailto:urzad@jasienicarosielna.pl
http://www.jasienicarosielna.pl
mailto:sekretariat@majdankrolewski.pl
http://www.majdankrolewski.pl
mailto:sekretariat@markowa.pl
http://www.markowa.pl
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Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Ożóg
Tel.:  +48 177451160
E-mail: info@ostrow.gmina.pl 
Faks:  +48 177449309
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ostrow.gmina.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Sędziszów Małopolski
690581979
Rynek 1
Sędziszów Małopolski
39-120
Polska
Osoba do kontaktów: Bogusław Kmieć
Tel.:  +48 172216001
E-mail: um@sedziszow-mlp.pl 
Faks:  +48 172216313
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sedziszow-mlp.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin: Grębów,
Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski
Numer referencyjny: SI.271.2.2018

II.1.2) Główny kod CPV
09332000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz
pomp ciepła na terenie gmin: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów,
Sędziszów Małopolski. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu partnerskiego „Rozwój OZE w
gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski”
współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Czysta Energia
3.1. Rozwój OZE.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

30/03/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:info@ostrow.gmina.pl
http://www.ostrow.gmina.pl
mailto:um@sedziszow-mlp.pl
http://www.sedziszow-mlp.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 045-098059

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Przedmiotem zadania nr 1 jest dostawa i montaż 936 instalacji fotowoltaicznych w budynkach
prywatnych,zgodnie z poniższym zestawieniem:
1) Instalacja o mocy 2,1 kWp – 24 szt. (20 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 4 szt. –poza
obrębem budynku mieszkalnego)
2) Instalacja o mocy 2,4 kWp – 45 szt. (39 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 6 szt. –poza
obrębem budynku mieszkalnego)
3) Instalacja o mocy 3,0 kWp – 790 szt. (624 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 166 szt. –
poza obrębem budynku mieszkalnego)
4) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.4,2 kWp – 10 szt. (9 szt. – posadowionych w obrębie budynku
mieszkalnego; 1 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)
5) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.5,1 kWp – 7 szt. (5 szt. – posadowionych w obrębie budynku
mieszkalnego; 2 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)
6) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 6 kWp – 8 szt. (7 szt. – posadowionych w obrębie budynku
mieszkalnego; 1 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)
7) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.7,2 kWp – 10 szt. (2 szt. – posadowionych w obrębie budynku
mieszkalnego;)
8) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.8,1 kWp – 2 szt. (1 szt. – posadowionych w obrębie budynku
mieszkalnego; 1 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)
9) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.9,6kWp – 2 szt. (2 szt. – posadowionych w obrębie budynku
mieszkalnego)
Realizacja zadania nr 1 obejmuje między innymi:
1) montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą,
2) montaż inwerterów,
3) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z automatyką zapewniającą dostosowanie parametrów produkowanej
energii do wymogów pracy z siecią PGE Dystrybucja S.A.,
4) połączenie instalacji z uziomem (jeżeli istnieje),
5) wykonanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych i przepięciowych instalacji,
6) przygotowanie wniosków o przyłączenie mikroinstalacji w dniu odbioru instalacji z załącznikami do sieci PGE
Dystrybucja S.A.,
7) dokonanie przez Wykonawcę wszelkich, wymaganych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą
załącznik nr 8 do SIWZ, prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu wybudowanych
instalacji fotowoltaicznych,
8) instruktaż Użytkowników potwierdzony protokołem,
9) sporządzenie instrukcji obsługi w języku polskim i przekazanie jej użytkownikom,
10) uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów (przywrócenie do stanu pierwotnego),
11) inne elementy ujęte w załączniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 7a do SIWZ).

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98059-2018:TEXT:PL:HTML
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12) przeglądy gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta,
13) serwis uszkodzonych instalacji,
14) reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.
Powinno być:
Przedmiotem zadania nr 1 jest dostawa i montaż 890 instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych,
zgodnie z poniższym zestawieniem:
1) Instalacja o mocy 2,1 kWp – 24 szt. (20 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 4 szt. –
poza obrębem budynku mieszkalnego)
2) Instalacja o mocy 2,4 kWp – 45 szt. (39 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 6 szt. –
poza obrębem budynku mieszkalnego)
3) Instalacja o mocy 3,0 kWp – 790 szt. (624 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 166 szt. –
poza obrębem budynku mieszkalnego)
4) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 4,2 kWp – 10 szt. (9 szt. – posadowionych w obrębie budynku
mieszkalnego; 1 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)
5) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 5,1 kWp – 7 szt. (5 szt. – posadowionych w obrębie budynku
mieszkalnego; 2 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)
6) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 6 kWp – 8 szt. (7 szt. – posadowionych w obrębie budynku
mieszkalnego; 1 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)
7) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 7,2 kWp – 2 szt. (2 szt. – posadowionych w obrębie budynku
mieszkalnego;)
8) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 8,1 kWp – 2 szt. (1 szt. – posadowionych w obrębie budynku
mieszkalnego; 1 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)
9) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 9,6 kWp – 2 szt. (2 szt. – posadowionych w obrębie budynku
mieszkalnego)
3. Realizacja zadania nr 1 obejmuje między innymi:
1) montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą,
2) montaż inwerterów,
3) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z automatyką zapewniającą dostosowanie parametrów produkowanej
energii do wymogów pracy z siecią PGE Dystrybucja S.A.,
4) połączenie instalacji z uziomem (jeżeli istnieje),
5) wykonanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych i przepięciowych instalacji,
6) przygotowanie wniosków o przyłączenie mikroinstalacji w dniu odbioru instalacji z załącznikami do sieci PGE
Dystrybucja S.A.,
7) dokonanie przez Wykonawcę wszelkich, wymaganych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą
załącznik nr 8 do SIWZ, prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu wybudowanych
instalacji fotowoltaicznych,
8) instruktaż Użytkowników potwierdzony protokołem,
9) sporządzenie instrukcji obsługi w języku polskim i przekazanie jej użytkownikom,
10) uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów (przywrócenie do stanu pierwotnego),
11) inne elementy ujęte w załączniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 7a do SIWZ).
12) usunięto
13) serwis uszkodzonych instalacji,
14) reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.
Numer sekcji: II.2.4
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Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Przedmiotem zadania nr 2 jest dostawa i montaż kotłów na biomasę (pellet) w budynkach prywatnych,
obejmująca między innymi:
1) demontaż wyeksploatowanego źródła ciepła,
2) dostawę i montaż, w oparciu o dokumentację techniczną, 30 szt. kotłów na biomasę w budynkach
prywatnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:
a) kotłownia na biomasę o mocy 15 kW – 7 szt.,
b) kotłownia na biomasę o mocy 20 kW – 12 szt.,
c) kotłownia na biomasę o mocy 25 kW – 11 szt.,
3) posadowienie kotła na biomasę,
4) podłączenie układu kotłowego do istniejącej instalacji c.o.,
5) montaż armatury, zaworu bezpieczeństwa, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg schematu
technologicznego,
6) instalacja układu sterującego,
7) wykonanie odprowadzenia spalin z kotła do komina, spełniającego wymagania określone w dokumentacji
technicznej,
8) wykonanie płukania oraz prób szczelności instalacji,
9) zabezpieczenie instalacji przed korozją,
10) napełnienie instalacji,
11) uruchomienie instalacji,
12) instruktaż Użytkowników potwierdzony protokołem,
13) sporządzenie instrukcji obsługi w języku polskim i przekazanie jej Użytkownikom,
14) uzupełnienie ubytków ścian, stropów,
15) inne elementy ujęte w załączniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 7b do SIWZ),
16) przeglądy gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta,
17) serwis uszkodzonych instalacji,
18) reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.
Powinno być:
4. Przedmiotem zadania nr 2 jest dostawa i montaż kotłów na biomasę (pellet) w budynkach prywatnych,
obejmująca między innymi:
1) demontaż wyeksploatowanego źródła ciepła,
2) dostawę i montaż, w oparciu o dokumentację techniczną, 30 szt. kotłów na biomasę w budynkach
prywatnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:
a) kotłownia na biomasę o mocy 15 kW – 7 szt.,
b) kotłownia na biomasę o mocy 20 kW – 12 szt.,
c) kotłownia na biomasę o mocy 25 kW – 11 szt.,
3) posadowienie kotła na biomasę,
4) podłączenie układu kotłowego do istniejącej instalacji c.o.,
5) montaż armatury, zaworu bezpieczeństwa, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg schematu
technologicznego,
6) instalacja układu sterującego,
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7) wykonanie odprowadzenia spalin z kotła do komina, spełniającego wymagania określone w dokumentacji
technicznej,
8) wykonanie płukania oraz prób szczelności instalacji,
9) zabezpieczenie instalacji przed korozją,
10) napełnienie instalacji,
11) uruchomienie instalacji,
12) instruktaż Użytkowników potwierdzony protokołem,
13) sporządzenie instrukcji obsługi w języku polskim i przekazanie jej Użytkownikom,
14) uzupełnienie ubytków ścian, stropów,
15) inne elementy ujęte w załączniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 7b do SIWZ),
16) usunięto,
17) serwis uszkodzonych instalacji,
18) reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Przedmiotem zadania nr 3 jest dostawa i montaż 83 szt. powietrznych pomp ciepła.
W budynkach prywatnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:
1) instalacja o mocy 5,3 kWp z zasobnikiem wody o pojemności 200 L– 21 szt.
2) instalacja o mocy 5,3 kWp z zasobnikiem wody o pojemności 300 L – 62 szt.
Realizacja zadania nr 3 obejmuje między innymi:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 83 zestawów powietrznych pomp ciepła o
mocy 5,3 kW, dla potrzeb gospodarstw domowych. Pompy ciepła dedykowane są do pracy z dolnym źródłem w
postaci powietrza atmosferycznego wyłącznie zewnętrznego,
2) dostawę i montaż kanałów powietrznych,
3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z.w.,
4) dostawę i montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,
5) instalacja układu sterującego,
6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
7) napełnienie instalacji,
8) uruchomienie instalacji,
9) instruktaż użytkowników potwierdzony protokołem co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp
ciepła do c. w. u. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim i ich przekazaniem
użytkownikom,
10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody
zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem;
11) inne elementy ujęte w załączniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 7c do SIWZ),
12) przeglądy gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta,
13) serwis uszkodzonych instalacji,
14) reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.
Powinno być:
5. Przedmiotem zadania nr 3 jest dostawa i montaż 83 szt. powietrznych pomp ciepła
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W budynkach prywatnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:
1) instalacja o mocy 5,3 kWp z zasobnikiem wody o pojemności 200 L– 21 szt.
2) instalacja o mocy 5,3 kWp z zasobnikiem wody o pojemności 300 L – 62 szt.
Realizacja zadania nr 3 obejmuje między innymi:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 83 zestawów powietrznych pomp ciepła o
mocy 5,3 kW, dla potrzeb gospodarstw domowych. Pompy ciepła dedykowane są do pracy z dolnym źródłem w
postaci powietrza atmosferycznego wyłącznie zewnętrznego,
2) dostawę i montaż kanałów powietrznych,
3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,
4) dostawę i montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,
5) instalacja układu sterującego,
6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
7) napełnienie instalacji,
8) uruchomienie instalacji,
9) instruktaż użytkowników potwierdzony protokołem co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp
ciepła do c. w. u. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim i ich przekazaniem
użytkownikom,
10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody
zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem;
11) inne elementy ujęte w załączniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 7c do SIWZ),
12) usunięto,
13) serwis uszkodzonych instalacji,
14) reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:
Zamiast:
Przedmiotem zadania nr 1 jest dostawa i montaż 936 instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych
Część nr: 1
Powinno być:
Przedmiotem zadania nr 1 jest dostawa i montaż 890 instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych
Część nr: 1

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:
1) cena ofertowa (brutto) - 60 %;
2) okres gwarancji za wady – 10 %.
3) czas reakcji serwisu w okresie gwarancji – 30 %
Punkty będą przyznawane według poniższej zasady:
a. Kryterium ceny oceniane będzie według wzoru:
Cn
P1 = -------------- x 100 x 60 %
Cb
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Gdzie:
P1 - ilość punktów w kryterium cena
Cn – najniższa cena,
Cb – cena oferty badanej,
100 – wskaźnik stały,
60 % – procentowe znaczenie kryterium ceny.
b. Kryterium okres gwarancji za wady oceniane będzie następująco:
Najkrótszy możliwy okres gwarancji za wady wymagany przez Zamawiającego wynosi 5 lat, a najdłuższy
możliwy okres gwarancji za wady uwzględniony przy ocenie ofert to 7 lat.
P2 – ilość punktów w kryterium okres gwarancji za wady - maksymalnie 10
P2 = 0 pkt. - 5 lat gwarancji za wady,
P2 = 10 pkt. - 7 lat gwarancji za wady,
Podanie czasu gwarancji (ilości lat) krótszego niż 5 lata będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Okres gwarancji
za wady liczony będzie od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
W przypadku podania czasu gwarancji (ilości lat) dłuższego niż 7 lat Zamawiający przyzna za powyższe
kryterium maksymalną ilość punktów, tj. 10.
Wykonawca winien wskazać okres gwarancji za wady w pełnych latach, tj.: 5 lat lub 7 lat.
W przypadku podania czasu w innej jednostce niż rok, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanego przez
Wykonawcę czasu do pełnych lat.
Punkty w kryterium okres gwarancji za wady zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę
oświadczeń na podstawie których będzie można przyznać punkty w danym kryterium. W przypadku nie złożenia
oświadczeń oferta otrzyma w danym kryterium 0 punktów oraz Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował
minimalny okres gwarancji za wady, tj. 5 lat.
c. Kryterium czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (rozumianego jako czas na usunięcie awarii i
uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii oceniane będzie następująco:
1. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 48 godzin – 0 pkt
2. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 36 godzin – 10 pkt
3. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 24 godzin – 20 pkt
4. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 12 godzin – 30 pkt
P3 – ilość punktów w kryterium czas reakcji serwisu w okresie gwarancji - maksymalnie 30
Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów z kryterium cena P1 (maksymalnie 60 pkt),
kryterium okres gwarancji za wady P2 (maksymalnie 10 pkt), P3 kryterium czas reakcji serwisu w okresie
gwarancji (maksymalnie 30 pkt), P=P1+P2+P3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska
największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: http://www.niwiska.biuletyn.net/?
bip=2&cid=70&id=527
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