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Sulejówek, 6.04.2018 

Dane Zamawiającego: 

Horus-Energia Sp. z o.o. 

ul. Drobiarska 43, 

05-070 Sulejówek 

INFORMACJA 

do zapytania ofertowego nr 10/2017 

Zamawiający informuje o przedłużeniu wymaganego maksymalnego terminu realizacji zamówienia 

do 6.07.2018 r. oraz wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 9.04.2018. 

I. Fragment zapytania ofertowego przed zmianą (III. Kryteria oceny ofert):    

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującej zasady: 

Jeśli dostawa będzie w terminie: 
Od 23 kwietnia do 11 maja 2018 r. – 10 pkt. 

Od 14  do 18 maja 2018 r.– 8 pkt. 

Od 21 do 25 maja 2018 r.– 6 pkt 

Od 28 maja do 1 czerwca 2018 r.– 4 pkt. 

Od 4 do 8 czerwca 2018 r.– 2 pkt. 

Od 11 do 15 czerwca 2018 r.– 0 pkt.  

Nie dopuszcza się dostaw przed 23 kwietnia 2018 roku - takie oferty zostaną odrzucone. 
Uwaga: Zamawiający za każdy dzień opóźnienia dostawy wobec terminu zadeklarowanego w złożonej ofercie naliczy karę w 

wysokości 0,5 % wartości całego zamówienia netto. Jako datę dostawy uznaje się datę dostarczenia do siedziby Horus-Energia 

Sp. z o.o. w Sulejówku. 

Fragment zapytania ofertowego po zmianie (III. Kryteria oceny ofert): 

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującej zasady: 

Jeśli dostawa będzie w terminie: 
Od 23 kwietnia do 11 maja 2018 r. – 10 pkt. 

Od 14  do 18 maja 2018 r.– 8 pkt. 

Od 21 do 25 maja 2018 r.– 6 pkt 

Od 28 maja do 1 czerwca 2018 r.– 4 pkt. 

Od 4 do 8 czerwca 2018 r.– 2 pkt. 

Od 11 czerwca do 6 lipca 2018 r.– 0 pkt.  

Nie dopuszcza się dostaw przed 23 kwietnia 2018 roku - takie oferty zostaną odrzucone. 
Uwaga: Zamawiający za każdy dzień opóźnienia dostawy wobec terminu zadeklarowanego w złożonej ofercie naliczy karę w 

wysokości 0,5 % wartości całego zamówienia netto. Jako datę dostawy uznaje się datę dostarczenia do siedziby Horus-Energia 

Sp. z o.o. w Sulejówku. 

II. Fragment zapytania ofertowego przed zmianą (I. Opis przedmiotu zamówienia) 

• Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia (rozumiany jako data dostawy do siedziby 
Zamawiającego): 15 czerwca 2018 r.  

 

Fragment zapytania ofertowego po zmianie (I. Opis przedmiotu zamówienia) 

• Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia (rozumiany jako data dostawy do siedziby 
Zamawiającego): 6 lipca 2018 r.  


