
Ogłoszenie Nr. 1 o zmianie treści Zapytania Ofertowego dla Zapytania Ofertowego dla 

zamówienia o wartości do 30 000 euro na Opracowanie, Wdrożenie, Utrzymanie, Wsparcie i 

Rozwój Portalu Internetowego dla Projektu Doradztwa Energetycznego 

 

 

1. Zamawiający zmienia zapisy Zapytania Ofertowego: 

 

Punkt V. 2. było: Termin uruchomienia Portalu Projektu Doradztwa Energetycznego, nie   może 

przekroczyć 60 dni roboczych od daty zawarcia umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

 

Punkt V. 2. jest : Termin uruchomienia Portalu Projektu Doradztwa Energetycznego, nie   może 

przekroczyć 70 dni roboczych od daty zawarcia umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

 

 

Punkt V. 3. było : Termin realizacji takich elementów zamówienia jak: regulamin Portalu, szkolenia, 

dokumentacja, nie może przekroczyć 60 dni roboczych od daty zawarcia umowy.  

 

Punkt V. 3. jest : Termin realizacji takich elementów zamówienia jak: regulamin Portalu, szkolenia, 

dokumentacja, nie może przekroczyć 70 dni roboczych od daty zawarcia umowy.  

 

 

A także punkt VIII. 1.3. : 

Było: 

Termin uruchomienia – z wagą 20 punktów, rozumiany jako czas od podpisania umowy, do 

uruchomienia Portalu (Protokół odbioru wdrożonego i zasilonego Portalu Internetowego). 

Do 35 dni roboczych – 20 punktów, 

Od 36 do 40 dni roboczych – 15 punktów, 

Od 41 do 45 dni roboczych – 10 punktów, 

Od 46 do 50 dni roboczych – 5 punktów, 

powyżej 50 do 60 dni roboczych – 0 punktów.  

 

Jest: 

Termin uruchomienia – z wagą 20 punktów, rozumiany jako czas od podpisania umowy, do 

uruchomienia Portalu (Protokół odbioru wdrożonego i zasilonego Portalu Internetowego). 

Do 45 dni roboczych – 20 punktów, 

Od 46 do 55 dni roboczych – 15 punktów, 

Od 56 do 60 dni roboczych – 10 punktów, 

Od 61 do 65 dni roboczych – 5 punktów, 

powyżej 66 do 70 dni roboczych – 0 punktów.  

 

2. W konsekwencji, Zamawiający zmienia również treść Formularza Ofertowego: 

 

Punkt 4. było: 

Oferuję wykonywanie niniejszego zamówienia przez okres do 27 miesięcy od daty podpisania umowy, 

w tym oferuję uruchomienie portalu internetowego w terminie do …………… dni roboczych (nie 

więcej niż 60 od daty zawarcia umowy). 

 

Punkt 4. jest: 



Oferuję wykonywanie niniejszego zamówienia przez okres do 27 miesięcy od daty podpisania umowy, 

w tym oferuję uruchomienie portalu internetowego w terminie do …………… dni roboczych (nie 

więcej niż 70 od daty zawarcia umowy). 

 

 

Punkt 5. było: 

Oferuję realizację takich elementów zamówienia jak: regulamin Portalu, szkolenia, dokumentacja w 

terminie do 60 dni roboczych od daty podpisania umowy. 

 

Punkt 5. jest: 

Oferuję realizację takich elementów zamówienia jak: regulamin Portalu, szkolenia, dokumentacja w 

terminie do 70 dni roboczych od daty podpisania umowy. 

 

 

Zamawiający załącza poprawiony Formularz Ofertowy. 

 

3. Zmianie uległ równie termin składania ofert: 

 

Punkt X. 1. Zapytania ofertowego: 

 

Było: 

Terminem złożenia oferty jest 16.08.2018, do końca dnia.  

 

Jest: 

Terminem złożenia oferty jest 21.08.2018, do końca dnia.  

 


