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Sprostowanie do zapytania ofertowego

w ramach projektu
,,Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów w firmie Magic Play Sp. z o.o.''

planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
Progra m ie o pe racyj nym Wojewód ztwa Wiel kopolskiego n a lata 2ol4-2o2o

oś priorytetowa 1: lnnowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności

kluczowych obszarów gospodarki regionu
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l.1. Nazwa i adres Zamawiającego
Magic Play Społka Z ogroniczonq odpowiedzialnościq
ul, Chocimska 6; 62-800 Kalisz
NrP 618-L98-99-56
TEL. +48 6275321,88

Adres do korespondencji:
Magic Play Społko z ogroniczonq odpowiedziolnościq
ul. Chocimska 6; 62-800 Kalisz

osoba do kontaktu: Dominik Głowacki
Tel. +4B 6Ż753Ż1'BB
E-mail : magicplay@magicplay.pl

l.2. Nazwa nadana zamóWieniu przez Zamawiającego:
Zapytanie na Budowę hali (instalacja fotowoltaiczna) z dnia 17.05.2017r.

Punkt ll.5.3 zapytania przyjmuje nowe brzmienie o następującej treści:

a) Cena - Ceny ofert netto (waga 50 %) będą obliczone zgodnie z poniższym

wzorem.

Cn

Q = ------------------- x 50
Co

gdzie: t
C_ oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium,,cena oferty netto" (z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku)

Ctl_ oznacza łączną cenę netto najtańszej z ofert.
Co- oZfloCZo łączną cenę netto ocenianej oferty.

b) Termin realizacji -Termin realizacji w dniach (waga 30 %) będą obliczone

- zgodnie z poniższym Wzorem. '
Tn

f = ------------------- x 30

To

gdzie:

T _ oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium,,Termin realizacji" (z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku)
Tu_ oznacza najkrótszy termin realizacji z ofert.

To- oztdczo termin realizacji ocenianej oferty.
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c) okres gwarancji - pkres gwarancji (waga 20 %) będzie obliczony zgodnie z

poniższym Wzorem.

Go

Q = -----------------* x 20
Gn

gdzie:

G - oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium,,okres gwarancji" (z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku)

Gru- oznacza najdłuższy okres gwarancji z ofert.
Go- ozfloczd okres gwarancji ocenianej oferty.

W związku ze zmianą powyżej termin na składanie ofert zostaje wydłużony do dnia
02.06.2017r.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Magic Pla). sp. z o.o.
ul. Chocimska 6
6z-8oo Kalisz
teh +48 6z 753 u 88
fax ł48 62 767 03 98
NIP 6t8-r9-89-956
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