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Wyjaśnienia i zmiany 

 

Pytanie 1 

W związku z opublikowaniem informacji dotyczących składowych oceny oferty prosimy 

Zamawiającego o podanie wzoru według którego zostaną zbadane przesłane oferty. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o 

następujące kryteria: 

Kryterium | Waga (%) 

Cena ofertowa brutto | 40% 

Doświadczenie w realizacji podobnych usług | 30% 

Termin realizacji | 30% 

 

a) Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena ofertowa brutto otrzyma najtańsza oferta wg 

wzoru, które zostaną obliczone wg wzoru: 

Cn / Cb x 40 = Pc 

gdzie: 

Cn – cena najtańszej oferty 

Cb – cena badanej oferty 

Pc – liczba punktów jaką uzyskuje wykonawca za cenę 

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów. 

b) W ramach kryterium Doświadczenie w realizacji podobnych usług Zamawiający będzie przyznawał 

punkty za jego występowanie, w przedziale od 0 do 30 punktów, w oparciu o dane zawarte w 

złożonej ofercie. Za każde 5 formularzy 1 punkt. 

W ramach informacji o wykonanych formularzach prosimy podać: 

• Nazwę usługi, 

• Pełny nr wzoru dokumentu elektronicznego nadany przez CRWDE 

• Nazwę i adres instytucji dla których usługa była przygotowywana. 

• Imię i nazwisko oraz tel. Do przedstawiciela instytucji mogącego potwierdzić przygotowanie 

przez wykonawcę danej usługi lub załączone potwierdzenie/referencję 

c) termin realizacji – maksymalnie 30 pkt 

• do 1 miesiąca od podpisania umowy – 30 punktów 

• do 2 miesięcy od podpisania umowy – 20 punktów 

• do 3 miesięcy od podpisania umowy – 10 punktów 



Pytanie 2 

Dotyczy rozdzał I. – Opis przedmiotu zamówienia 

„…2. Dostępem do słowników platformy ePUAP, co obejmuje co najmniej słownik danych 

osobowych: PESEL oraz powiązane z tym dane adresowe…” 

Prosimy o informację czy Zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej w/w zapisie? 

 

Odpowiedź 2 

Ponieważ weryfikacja danych PESEL nie jest technicznie możliwa z poziomu formularza Zamawiający 

wykreśla ten punkt z opisu przedmiotu zamówienia. 

 

 

Pytanie 3 

Wykonawca wnosi o udostępnienie obowiązujących (planowanych) wzorów nieelektronicznych. 

 

Odpowiedź 3 

Zestaw wzorów nieelektronicznych został opublikowany na stronie 

https://bip.konin.eu/index.php?d=formularzeepuap 

Nastąpiła zmiana jednego z wzorów: Rozłożenie na raty lub o umorzenie należności czynszowych na 

Dodatek energetyczny 

 

 

Pytanie 4 

Prosimy aby Zamawiający wskazał jaki jest (nieprzekraczalny) termin realizacji zamówienia. 

 

Odpowiedź 4 

4 miesiące od podpisania umowy. 


