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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

SM Spółka z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 32023442800000, ul. ul. Szpitalna  5, 78-449 

Borne Sulinowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-94 3733805, e-mail

centrumsm@op.pl, faks 0-94 3733806.

Adres strony internetowej (url): http://centrumsm.eu

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne:

http://centrumsm.eu/przetargi/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: I.3

W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób:

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub

we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
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doświadczeniu tych osób: nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 2.2

W ogłoszeniu jest: Nie

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy

wykluczenia: -(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości

7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) w formach przewidzianych w art. 46 ust.6

ustawy

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w

wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Wykonawcy zobowiązani są

wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w

jednej lub kilku następujących form: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym; 10 c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach

ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej

wskazany rachunek bankowy Zamawiającego w Pomorskim Banku Spółdzielczym numer 72

8581 1056 0300 3102 2000 0001 z dopiskiem 28.11.2018 3/4 „wadium w postępowaniu

przetargowym”. 4. W wypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie pieniądza do

oferty należy załączyć kopię przelewu. W wypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w

formie określonej w pkt 2 lit b) – e) wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu

oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji razem z ofertą.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
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Numer sekcji: IV

Punkt: 2.3

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Tak

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 2.1

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Kryteria oceny ofert: a) w kryterium „Cena”:

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt.) otrzyma wykonawca, który

zaproponuje najniższą cenę całodziennego wyżywienia z podziałem dla diety ogólnej oraz

specjalnej, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę

punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem: - dieta ogólna : (C min : C of) x 50 = C

liczba punktów otrzymanych w kryterium cena - dieta specjalna : (C min : C of) x 10 = C

liczba punktów otrzymanych w kryterium cena przy czym: C min – najniższa cena z

zaoferowanych C of – cena w badanej ofercie b) w kryterium „ Ilość zadeklarowanej ilości

kg dżemu „100%” na tydzień ”: Zamawiający informuje, że w zakresie powyższego

kryterium przyzna punkty w następujący sposób: • 4 kg dżemu 100% – 40 pkt • 3 kg dżemu

100% – 30 pkt • 2 kg dżemu 100% – 20 pkt • 1 kg dżemu 100% – 10 pkt Jeśli Wykonawca

w formularzu ofertowym nie poda liczby kg dżemu 100% otrzymuje 0 pkt w tym

kryterium. Jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym zadeklaruje 4 kg dżemu 100% w

tygodniu – otrzyma w ramach tego kryterium 40 pkt. Zadeklarowanie większej liczby kg

spowoduje, że oferta otrzyma maksymalnie 40 pkt.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art.

24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. W wypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga

się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG)

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
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Numer sekcji: II

Punkt: 1

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Numer referencyjny: ZP-1/2019
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