
Jordanów, 2020-10-27 

znak: MOPS.271.ZO.18.2020 

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

I.   ZAMAWIAJĄCY 

    Miasto Jordanów                                                        

    ul. Rynek 1                                                                      

    34-240 Jordanów                                                             

    NIP 552-15-79-821          

     ODBIORCA                      

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. 3 Maja 2   
34-240 Jordanów  

 

Dotyczy:   prowadzenie bieżącej obsługi prawnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jordanowie w 2021 roku. 

 

I. Informuję, że Zamawiający zmienia w zapytaniu ofertowym następujące zapisy: 

Rozdział  V. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI,   

który otrzymuje brzmienie: 

V. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI: 

1. Kryteriami wyboru oferty będą: 

 

1) cena ofertowa brutto – 60%  

2) doświadczenie Wykonawcy  – 40%, 

2. Zamawiający oceni ofertę przyznając punkty wg poniższych uregulowań: 

 

1)  Cena ofertowa brutto – 60 pkt. 

Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej wzoru: 

 

P –    łączna ocena oferty: 

        najniższa oferowana cena  

P = _______________________ x 100 pkt x 60% 

           cena badanej oferty 

 

2)   Doświadczenie Wykonawcy w zakresie za świadczenie obsługi prawnej dla jednostek 

realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej  – 40%. 

 

Doświadczenie Wykonawcy będzie oceniane na podstawie wykazu wykonanych usług z zakresu 

przedmiotu zamówienia. 

 



Wykonawca za kryterium „Doświadczenie w realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia” może 

otrzymać w sumie 0–40 punktów (wartość procentowa kryterium). Ilość punktów uwzględniona będzie 

według następujących kryteriów: 

a) roczne doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej objętej przedmiotem zamówienia - 5 punktów, 

b) 2 – letnie doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej objętej przedmiotem zamówienia -                            

10 punktów, 

c) 3– letnie doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej objętej przedmiotem zamówienia                                

–   20 punktów, 

d) 4 -  letnie doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej objętej przedmiotem zamówienia                               

–   30 punktów, 

e)  5 – letnie i większe doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej objętej przedmiotem zamówienia 

- 40 punktów.  

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 40 pkt. 

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 2  

 

Do oceny będą brane pod uwagę wyłącznie usługi wykazane w załączniku  nr 2  do zapytania 

ofertowego;  potwierdzone dokumentami należytego ich wykonania  tj. referencjami  i wykazane w ww. 

załącznikach. 

 

II. Informuję, że Zamawiający dodaje w zapytaniu ofertowym następujące zapisy: 

 

W rozdziale pkt. VI.  INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY dodaje: 

 

pkt. 6.      Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne 

z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia 

umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania 

przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy. 

pkt. 7. Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy Zamawiający  zastrzega sobie 

możliwość zmiany warunków udziału w niniejszym postępowaniu, odwołania postępowania 

lub niewybrania oferty. 

pkt. 8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z jednym lub z kilkoma 

Wykonawcami. 

 

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają  bez zmian. 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka  

Pomocy Społecznej w Jordanowie  

                                                                                                               Barbara Trembacz 

 

 

 

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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