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Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty    wraz z podaniem sposobu
oceny ofert 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Cena – waga 60%, wyliczone wg wzoru:

C=((
C1min
C1badane

∗0,55)+ (
C2min
C2badane

∗0,05))∗100pkt

gdzie:
C - punktacja kryterium „Cena” oferty badanej
C1min - najniższa oferowana cena zamówienia podstawowego (gwarantowanego) spośród badanych ofert
C1badane - cena oferty badanej zamówienia  podstawowego (gwarantowanego) 
C2min - najniższa oferowana cena dla zamówienia opcjonalnego spośród badanych ofert
C2badane - cena oferty badanej dla zamówienia opcjonalnego

Punktacja kryterium „Cena” obejmuje zakres od 0 do 60 pkt.

2. Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia – waga 30%, wyliczona wg wzoru:

G=(
Gbadane
Gmax

∗0,30)∗100pkt

gdzie:
G - punktacja kryterium „Okres gwarancji” oferty badanej
Gmax - najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród badanych ofert
Gbadane – okres gwarancji oferty badanej
Minimalny okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty podpisania przez
Zamawiającego  protokołu  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy.  W  przypadku  gdy  deklarowany
przez Wykonawcę w ofercie okres gwarancji będzie krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę jako
niezgodną z treścią SIWZ. 
W przypadku  gdy Wykonawca  nie  poda  okresu  gwarancji,  Zamawiający  przyjmie  36  miesięczny okres
gwarancji do oceny oferty i umowy.
Maksymalny okres udzielonej gwarancji nie może być dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku złożenia oferty
z dłuższym okresem, do oceny zostanie przyjęty 60 miesięczny okres gwarancji. 

Punktacja kryterium „Okres gwarancji” obejmuje zakres od 0 do 30 pkt.

3. Okres  wsparcia  serwisowego  w  pełnych  latach  dla  oprogramowania  wirtualizacyjnego,
świadczonego przez producenta oprogramowania – waga 9%, wyliczona wg wzoru:

S=(
S badane
Smax

∗0,09)∗100pkt

gdzie:
S - punktacja kryterium „Wsparcie” oferty badanej
Smax - najdłuższy oferowany okres wsparcia technicznego dla środowiska wirtualizacyjnego spośród badanych
ofert
Sbadane – oferowany okres wsparcia technicznego dla środowiska wirtualizacyjnego oferty badanej

Minimalny okres udzielonego wsparcia technicznego dla środowiska wirtualizacyjnego nie może być krótszy
niż 1 rok, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
W przypadku nie podania okresu wsparcia technicznego dla środowiska wirtualizacyjnego, Zamawiający do
oceny przyjmie 1 rok okresu wsparcia technicznego dla środowiska wirtualizacyjnego. W przypadku podania
okresu wsparcia w niepełnych latach, Zamawiający do oceny przyjmie okres wsparcia zaokrąglony w dół do



pełnych lat.  W przypadku,  gdy Wykonawca zaoferuje okres wsparcia poniżej jednego roku,  Zamawiający
odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ. 

Punktacja kryterium „Wsparcie” obejmuje zakres od 0 do 9 pkt.

4. Zatrudnienie przez cały okres realizacji zadania osoby niepełnosprawnej – waga 1%. 

Ocena  dokonana  zostanie  na  podstawie  zadeklarowania  zatrudnienia  przynajmniej  jednej  osoby
niepełnosprawnej przez cały okres przy realizacji zadania przez Wykonawcę w pełnym wymiarze czasu
pracy w Formularzu oferty.

 N=0 pkt – brak zatrudnionych przy realizacji zadania osób niepełnosprawnych w pełnym wymiarze
czasu pracy

 N=1 pkt – zatrudnienie przy realizacji zadania jednej lub więcej osób niepełnosprawnych w pełnym
wymiarze czasu pracy
gdzie N oznacza punktację oceny kryterium „Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej”

Punktacja kryterium "Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej" obejmuje zakres od 0 do 1 pkt.

PUNKTACJA KOŃCOWA OFERTY BADANEJ ZOSTANIE WYLICZONA ZOSTANIE WG WZORU:

X=C+ G+ S+ N
gdzie:

X – punktacja oferty badanej
C – punktacja wg kryterium „Cena” oferty badanej
G – punktacja wg kryterium „Okres gwarancji” oferty badanej
S - punktacja kryterium „Wsparcie” oferty badanej
N – punktacja wg kryterium „Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej”

Maksymalna liczba punktów do zdobycia - 100 pkt.  


