
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Przyrów w roku 2023 na podstawie

zakupu biletów miesięcznych wraz z dzierżawą autobusu”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przyrów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398155

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Częstochowska 7

1.4.2.) Miejscowość: Przyrów

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-248

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.7.) Numer telefonu: 34/3554120

1.4.8.) Numer faksu: 343554120 wew22

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przyrow@przyrow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przyrow.akcessnet.net

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00500359

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00492494

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą: 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wyliczonych odpowiednio wg
zasad podanych powyżej w pkt 1-2.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.1)
Cena biletów CB– waga max. 60% (KRYTERIUM 1), obliczona w sposób określony w SIWZ: Ilość punktów dla każdej
ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku: CB = Cena najtańszej oferty brutto/cena badanej oferty brutto x 100 pkt. x 60% Maksymalna ilość
punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium cena biletów – 60 pkt.
2) Dzierżawa samochodu (D)- waga max. 40%
Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: D = cena najniższa spośród wszystkich ofert brutto / cena badanej oferty brutto
/ x100pkt x 40% Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium dzierżawa samochodu – 40 pkt.
Wynik punktowy:
W = CB + D
gdzie:
W - wynik punktowy
CB - liczba punktów w kryterium cena biletów, wyliczona według wzoru z pkt 1)
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D - liczba punktów w kryterium dzierżawa, według zasad z pkt 2)
Maksymalna liczba punktów za w/w kryteria wynosi 100 punktów.

Po zmianie: 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wyliczonych odpowiednio wg
zasad podanych powyżej w pkt 1-2.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.1)
Cena biletów CB– waga max. 60% (KRYTERIUM 1), obliczona w sposób określony w SIWZ: Ilość punktów dla każdej
ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku: CB = Cena najtańszej oferty brutto/cena badanej oferty brutto x 100 pkt. x 60% Maksymalna ilość
punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium cena biletów – 60 pkt.
2) Dzierżawa samochodu (D)- waga max. 40%
Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: 
D = cena badanej oferty brutto /cena najwyższa spośród wszystkich ofert brutto x100pkt x 40% Maksymalna ilość punktów,
jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium dzierżawa samochodu – 40 pkt.

Wynik punktowy:
W = CB + D
gdzie:
W - wynik punktowy
CB - liczba punktów w kryterium cena biletów, wyliczona według wzoru z pkt 1)
D - liczba punktów w kryterium dzierżawa, według zasad z pkt 2)
Maksymalna liczba punktów za w/w kryteria wynosi 100 punktów.
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