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Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 6 Zamawiający informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.  

 

 

Jest:  

XII. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert. 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający posługiwał się będzie 

następującym kryterium:  

- Cena max. 60 %   

- Upust stały 40 %  

 

1.1. Wartość punktowa ceny wyliczana wg wzoru:    

         cena najniższa oferty  

        ------------------------------- x 100 x 60% = ilość punktów 

         cena badanej oferty  

UWAGA: W celu porównania i oceny złożonych ofert Wykonawca określi w formularzu cenowym cenę 

za jeden litr paliwa, bez uwzględnienia upustu udzielonego Zamawiającemu. Cena określona przez 

wykonawcę, na potrzeby porównania i oceny ofert,  musi stanowić średnią ceny za 1 litr paliwa na 

stacjach paliw Wykonawcy w mieście Poznaniu na dzień 3 grudnia 2018 roku. 

 

Powinno być:  

XII. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert. 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający posługiwał się będzie 

następującym kryterium:  

- Cena max. 60 %   

- Upust stały 40 %  

 

1.1. Wartość punktowa ceny wyliczana wg wzoru:    

         cena najniższa oferty  

        ------------------------------- x 100 x 60% = ilość punktów 

         cena badanej oferty  
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UWAGA: W celu porównania i oceny złożonych ofert Wykonawca określi w formularzu cenowym 

cenę za jeden litr paliwa, bez uwzględnienia upustu udzielonego Zamawiającemu. Cena określona 

przez wykonawcę, na potrzeby porównania i oceny ofert,  musi stanowić średnią ceny za 1 litr paliwa 

na stacjach paliw Wykonawcy w mieście Poznaniu na dzień 12 marca 2019 roku. 

 

 

/-/Robert Judek 

 


