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  Działając zgodnie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r., poz.1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający w ramach 

prowadzonego postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy w celu 

udzielenia zamówienia na usługi pocztowe:  

dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie:-  Rozdziału 17 „Opis 

kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert”, który  

otrzymuje następujące brzmienie : 

 

„Rozdział 17 

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

 

17.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert:  

a) Kryterium „cena”:  waga 60% 

b) Kryterium „możliwości śledzenia przesyłek online”: waga 40% 

 

a) Wartość punktowa kryterium „cena” (C): 

 

C = Cn / Co  x 100 pkt x  60 % 

gdzie:  

Cn  - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert 

Co  - cena oferty ocenianej 

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów. 

 

 

 

b) Wartość punktowa kryterium  „możliwość śledzenia online” przesyłek rejestrowanych w 

obrocie krajowym i zagranicznym bez dodatkowych kosztów z tym związanych przez 

Zamawiającego  - usługa powinna być ogólnie dostępna dla Zamawiającego bez 

konieczności zakupu dodatkowego sprzętu, oprogramowania, uprawnień itp.) – P. 

 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 40.  

Waga – 40% 

Dla tego kryterium punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 

1. Wykonawca, który zaoferuje możliwość śledzenia online przesyłek rejestrowanych w obrocie 

krajowym i zagranicznym bez dodatkowych kosztów z tym związanych przez Zamawiającego 

(usługa powinna być ogólnie dostępna dla Zamawiającego bez konieczności zakupu dodatkowego 

sprzętu, oprogramowania, uprawnień itp.) otrzyma 40,00 pkt, 

2. Wykonawca, który nie zaoferuje możliwości śledzenia online przesyłek rejestrowanych w 

obrocie krajowym i zagranicznym bez dodatkowych kosztów z tym związanych przez 

Zamawiającego (usługa powinna być ogólnie dostępna dla Zamawiającego bez konieczności 

zakupu dodatkowego sprzętu, oprogramowania, uprawnień itp.) otrzyma 0 pkt. 



Brak określenia w części B w pkt 5 Formularza oferty w miejscu w zakresie oferowanego / nie 

oferowanego śledzenia przesyłki będzie traktowane jakby Wykonawca wpisał „ Nie oferuję” i 

otrzyma 0 pkt w tym kryterium. 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą 

liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + P, gdzie: 

 

C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty,  

P  oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium możliwość śledzenia online 

przesłanek rejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym bez dodatkowych kosztów z 

tym związanych przez Zamawiającego. 

 

Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, 

zgodnie  z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów 

możliwych do uzyskania - 100 punktów.” 

 

oraz dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie- załącznika nr 9 do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia - Formularza Oferty - poprzez wykreślenie punktu 5 

Formularza Oferty, dotyczącego „liczby osób przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych 

na umowę o pracę w przeliczeniu na pełny etat”  

W załączeniu do niniejszego pisma załącznik nr 9 – Formularz Oferty w brzmieniu po modyfikacji. 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy przedłuża termin składania ofert następująco: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie: 

-  pkt 14.2 i 14.3 SWZ poprzez przedłużenie terminu składania ofert w następujący sposób: 

„14.2. Termin składania ofert: 09 grudnia 2021r. godzina 10:00. 

 

14.3. Termin otwarcia ofert: 09 grudnia 2021r. godzina 12:00.”. 

 

Jednocześnie zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ  w zakresie pkt 15.1 – termin związania 

ofertą, który otrzymuje brzmienie: 

„15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 07 stycznia 2022 r. 

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert” 

 

 

 

 

 
 Z up. Prezydenta Miasta Lublin 

     Dyrektor  

       Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie  

                                                 mgr Katarzyna Kępa 


