
Załącznik nr 8 do siwz/ 

Załącznik nr 3 do umowy ramowej 

Sygn. postępowania: ZZ-2380-26/20 

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem sposobu oceny ofert 

 

 

ETAP UMOWY RAMOWEJ 

 

1. Zamawiający zawrze umowę ramową z 3 (trzema) Wykonawcami, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania, których oferty otrzymają największą liczbę 

punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych poniżej oraz których oferty nie podlegają 

odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 uPzp. W przypadku, gdy zostanie złożonych mniej ofert niż 3 

Zamawiający zawrze umowę ramową ze wszystkimi Wykonawcami, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu na 

podstawie art. 89 ust. 1 uPzp. 

2. Na etapie umowy ramowej Zamawiający dokona oceny ofert według niżej opisanych kryteriów oceny 

ofert w pkt. 2.1 i wybierze 3 (trzy) oferty, które uzyskają kolejno najwięcej punktów w łącznej ich ocenie 

na podstawie rankingu ofert. Kryteria oceny ofert w postępowaniu w celu zawarcia umowy ramowej służą 

przede wszystkim do porównania złożonych ofert, a także ustaleniu ich rankingu oraz wybraniu trzech ofert 

najwyższej ocenionych. 

 

2.1. Kryteria oceny ofert na etapie umowy ramowej: 

 

K1 – cena brutto oferty – waga 60 %, gdzie 1%=1 pkt. 

Wykonawca w powyższym kryterium może uzyskać maksymalnie 60 pkt. 

Ilość punktów przyznanych w powyższym kryterium obliczona zostanie wg wzoru: 

najniższa ofertowa cena 

K1 = ---------------------------------- x 60 pkt  

cena oferty badanej  

Przy ocenie najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną w w danej części. 

 

K2 – materiały oryginalne – waga 10 %, gdzie 1%=1 pkt. 

Wykonawca w powyższym kryterium może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 

Ilość punktów przyznanych w powyższym kryterium zostanie przyznana wg zasad: 

- 0 pkt – za brak materiałów oryginalnych 

- 0,1 pkt. – za każdą pozycję w formularzu kalkulacji cenowej, w której zaoferowany będzie materiał 

oryginalny  

- 10 pkt. - za 100 i więcej zaoferowanych materiałów oryginalnych. 

 

K3 – okres gwarancji na oferowane materiały – waga 29 %, gdzie 1%=1 pkt. 



Wykonawca w powyższym kryterium może uzyskać maksymalnie 29 pkt. 

Ilość punktów przyznanych w powyższym kryterium zostanie przyznana wg zasad: 

- 29 pkt – deklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji – 24 miesięcy i powyżej 

- 15 pkt – deklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji – 18 miesięcy 

- 0 pkt – deklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji – 12 miesięcy 

Zamawiający wymaga aby okres gwarancji na oferowane materiały wynosił 

minimum 12 miesięcy liczony od dnia dostawy cząstkowej. W przypadku zaoferowania terminu 

krótszego niż 12 miesięcy, oferta zostanie odrzucona. Natomiast w przypadku zaoferowania okresu 

gwarancji innego niż 12, 18 lub 24 miesiące, Zamawiający przyjmie okres gwarancji zaokrąglając go w 

dół, tj. w przypadku zaoferowania okresu gwarancji np. 15 miesięcy, Zamawiający przyjmie okres 

gwarancji 12 miesięcy, a w przypadku 20 miesięcy Zamawiający przyjmie okres gwarancji 18 

miesięcy, i za taki okres przyzna odpowiednio punkty w tym kryterium. W przypadku gdy Wykonawca 

nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie termin minimalny tj.12 miesięcy i za taki 

okres przyzna punkty (0 pkt.) 

 

K4 – zatrudnienie przy realizacji zadania osoby niepełnosprawnej w pełnym wymiarze czasu 

pracy - waga 1 %, gdzie 1%=1 pkt. 

Wykonawca w powyższym kryterium może uzyskać maksymalnie 1 pkt, jeżeli Wykonawca 

zadeklaruje zatrudnienie pracownika zgodnie z wymaganiami określonymi w § 5 ust.11  wzoru umowy 

wykonawczej. 

Ocena dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanego zatrudnienia lub niezatrudnienia osoby 

niepełnosprawnej przy realizacji umowy wykonawczej przez Wykonawcę w pełnym wymiarze czasu 

pracy w oświadczeniu w formularzu oferty cenowej. 

Ilość punktów przyznanych w powyższym kryterium zostanie przyznana wg zasad: 

- 1 pkt – zadeklarowanie przez Wykonawcę zatrudnienia przy realizacji zamówienia jednej lub więcej 

osób niepełnosprawnych w pełnym wymiarze czasu pracy; 

- 0 pkt – niezadeklarowanie przez Wykonawcę zatrudnienia przy realizacji zamówienia osoby 

niepełnosprawnych w pełnym wymiarze czasu pracy; 

W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje w ofercie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej 

Zamawiający przyjmie do oceny, że Wykonawca nie przewiduje zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, 

a oferta otrzyma 0 pkt. 

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w 

postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma 

największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem: 

 

Suma punktów uzyskana w poszczególnych kryteriach K=K1+K2+K3+K4 

 

 

 

 



ETAP UMOWY WYKONAWCZEJ 

 

1. Zamawiający zawrze umowę wykonawczą z 1 (jednym) Wykonawcą, wybranym spośród wykonawców 

umowy ramowej, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych poniżej w pkt 4.1. 

2. Na etapie umowy wykonawczej Zamawiający według bieżących potrzeb określi zakres zamówienia 

cząstkowego, tj. asortyment i ilość w danej części. 

3. Na podstawie cen jednostkowych zawartych formularzach kalkulacji cenowej będących załącznikami 

do umowy ramowej oraz zakresu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 2 bez ponownego 

zwracania się do Wykonawców Zamawiający ustali łączną cenę brutto poszczególnych ofert Wykonawców 

umowy ramowej. 

4. Następnie Zamawiający dokona oceny ofert według opisanych kryteriów w pkt. 4.1 i wybierze ofertę 

najkorzystniejszą, która uzyska najwięcej punktów na podstawie rankingu ofert. 

 

4.1. Kryteria oceny ofert na etapie umowy wykonawczej: 

 

K1 – cena brutto oferty – waga 100 %, gdzie 1%=1 pkt. 

Wykonawca w powyższym kryterium może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

Ilość punktów przyznanych w powyższym kryterium obliczona zostanie wg wzoru: 

 

  najniższa ofertowa cena 

K1 = ---------------------------------- x 100 pkt.  

    cena oferty badanej  

Przy ocenie najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną. 

 

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych poinformuje Wykonawców umowy ramowej wraz ze wskazaniem 

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ceny wybranej oferty i zakresu 

zamówienia cząstkowego oraz terminu wykonania zamówienia cząstkowego.  

6. Następnie z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa wykonawcza. 

7. Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od przesłania przez Zamawiającego umowy wykonawczej na adres 

e-mail Wykonawcy wskazany w ofercie, zobowiązany jest do jej wydrukowania i podpisania oraz 

odesłania na wskazany w e-mailu adres do Zamawiającego. 

8. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie w kryteriach oceny ofert największą ilość 

punktów i zajęła pierwsze miejsce w rankingu odmówi lub uchyla się od podpisania umowy wykonawczej 

bądź z innych przyczyn nie będzie w stanie jej zrealizować, zamówienie cząstkowe zostanie udzielone 

Wykonawcy, którego oferta zajęła kolejne miejsce w rankingu. 

 


