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„Formularz" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj ofertę”. 
9.3. Po upływie terminu składania ofert, dodanie Oferty (załączników) nie będzie możliwe. 
9.4. Szczegółowe instrukcję znajdują się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje.  

ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_sierakowice w zakładce „OFERTY" do dnia 30.09.2020 r. do 
godz. 11:50. 

1.1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu 
30.09.2020 r. o godz. 12:00. 

2. Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego 
(www.sierakowice.biuletyn.net) oraz na Platformie w zakładce „Komunikaty” w folderze „Informacja z 
otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Pzp. 

 
ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w elektronicznym formularzu oferty 

na Platformie zakupowej Gminy Sierakowice łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu 
zamówienia w podziale na dwie części zamówienia objęte różnymi obciążeniami podatkiem od 
towarów i usług oraz dodatkowo w ramach części I zamówienia występują również dwa różne 
obciążenia podatkiem od towarów i usług tj. zakres objęty 8% podatkiem VAT, jak również 23 % 
podatkiem VAT.   

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej 
SIWZ, w podziale na dwie pozycje 

3. Cena musi być: podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia 
– poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest 
zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których 
dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku.  

 
ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy 
bilans kryteriów oceny ofert (Cena oferty, okres Gwarancji oraz skrócenie Terminu realizacji 
zadania) – dotyczy obydwu części zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która 
uzyska największą sumę punktów we wszystkich kryteriach dla ocenianej części zamówienia.  

2.  Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie. 
3. Kryterium nr 1: Cena oferty (C) - waga 60 %. 
4. Kryterium nr 2: Termin płatności faktury (T) - waga 40 %. 
3.  Wartość punktowa dla kryterium wyboru obliczona zostanie wg wzoru: 

 


