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Szczegółowe Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów:
Kryteria wyboru i sposób oceny ofert
Cena
Pod uwagę brana będzie cena brutto za realizację zamówienia.
1) Oferty skrajne, rażąco odbiegające cenowo od ogólnie przyjętych stawek
nie będą brane pod uwagę. Za taką ofertę uważa się ofertę cenową, która
jest co najmniej o 40% mniejsza lub większa od średniej arytnetycznej z
przesłanych ofert.
2) Zamawiający określi liczbę punktów uzyskaną w ww. kryterium
następująco: średnia arytmetyczna z przesłanych ofert wyznaczy granicę
maksymalnej liczby punktów. Punktacja przedstawia się następująco:
 cena mniej niż średnia – zaokrąglona do pełnych tysięcy (a zł) – 10 p.,
 <a-a+1 tys. zł) – 9 p.,
 <a+1-a+2 tys. zł) – 8 p.,
 <a+2-a+3 tys. zł) – 7 p.,
 <a+3-a+4 tys. zł) – 6 p.,
 <a+4-a+5 tys. zł) – 5 p.,
 <a+5-a+6 tys. zł) – 4 p.,
 <a+6-a+7 tys. zł) – 3 p.,
 <a+7-a+8 tys. zł) – 2 p.,
 <a+8-a+9 tys. zł) – 1 p.,
 a+9 tys. zł i więcej – 0 p.
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca w ramach kryterium
cena to 5 p.
Dotychczasowe doświadczenie
1) dokumentem potwierdzającym są protokoły zdawczo-odbiorcze
podobnych prac (oryginały należy przedstawić w momencie podpisania
umowy, nie należy załączać do niniejszej oferty)
2) będą rozpatrywane oferty posiadające minimum 5 protokołów zdawczoodbiorczych prac o podobnym zakresie i charakterze,
Zamawiający określi liczbę punktów uzyskaną w ww. kryterium w następujący
sposób:
 9 i więcej protokołów – 5 p.,
 8 protokołów – 4 p.,
 7 protokołów – 3 p.,
 6 protokołów – 2 p.,
 5 protokołów – 1 p.
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca w ramach kryterium
dotychczasowe doświadczenie to 1,5 p.
Termin realizacji
Zamawiający określi liczbę punktów uzyskaną w ww. kryterium w następujący
sposób:
 1-2 dni – 10 p.,

Waga

60%

20%

20%











3 dni – 9 p.,
4 dni – 8 p.,
5 dni – 7 p.,
6 dni – 6 p.,
7 dni – 5 p.,
8 dni – 4 p.,
9 dni – 3 p.,
10 dni – 2 p.,
11 dni – 1 p.,
 12 dni i więcej – 0 p.
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca w ramach kryterium
termin realizacji to 2 p.
2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnościa do jednego miejsca po przecinku, bez
zaokrągleń.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyszą ilość punktów w ww.
kryteriach oceny ofert.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty
składającej się z pracowników lub współpracowników Zamawiającego.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści żłożonych ofert.
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniszą ceną.
7. Informujemy, że za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji zamówienia Zamawijący
ma prawo naliczyć odsetki karne w wysokości 10 % dziennie wartości zamówienia (druku
jednego numeru Biuletynu).

