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1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje
następujące kryteria dla każdej części (zadania) :

 cena brutto oferty – waga 60%
 okres gwarancji – waga 39%
 zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – waga 1%
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami:
a) Kryterium "Cena brutto oferty" zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę
w ofercie ceny brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Dla celów porównawczych przyjmuje
się, że 1% = 1 pkt. Punkty za to kryterium zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 60 pkt.
Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
C = (C min / C bad ) x 60 pkt.
gdzie:
C min – oznacza najniższą zaproponowaną cenę spośród badanych ofert,
C bad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie,
C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie.
b) Kryterium "Okres gwarancji" zostanie ocenione na podstawie podanego przez Wykonawcę w
ofercie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia. Dla celów porównawczych przyjmuje się, że
1% = 1 pkt. Punkty za to kryterium zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 39 pkt. Ocena
punktowa w ramach kryterium "okres gwarancji" zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
G = ( G bad / G max) x 39 pkt.
gdzie:
G bad -oferowany okres gwarancji badanej oferty (miesiące),
G max - najwyższy oferowany okres gwarancji (miesiące) spośród badanych ofert.
Przy ocenie ofert wg kryterium (G) najwyżej punktowana będzie oferta z najdłuższym
okresem udzielonej gwarancji. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji
uwzględniony do oceny ofert nie może wynieść mniej niż 36 miesięcy liczonym od podpisania bez
zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji mniejszy niż 36 miesięcy Zamawiający odrzuci
ofertę jako niezgodną z SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi okresu gwarancji
Zamawiający do oferty przyjmie 36 miesięcy.
Maksymalny okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. W przypadku
gdy Wykonawca określi okres gwarancji większy niż 60 miesięcy Zamawiający do oceny oferty
przyjmie 60 miesięcy, a do umowy przyjmie okres zaoferowany przez Wykonawcę.
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c) Jako kryterium "zatrudnienie osoby niepełnosprawnej" przyjmuje się deklarację
Wykonawcy o zatrudnieniu przy realizacji zamówienia przynajmniej jednej osoby
niepełnosprawnej w pełnym wymiarze czasu pracy. Punkty za to kryterium zostaną
przyznane w skali punktowej od 0 do 1 pkt. Ocena punktowa w ramach tego kryterium
zostanie dokonana w następujący sposób:
K = 1 pkt - zatrudnienie osoby niepełnosprawnej
K = 0 pkt - brak zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje "TAK" lub "NIE" zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
Zamawiający do wyliczenia punktów oferty przyjmie, że Wykonawca nie deklaruje zatrudnienia osoby
niepełnosprawnej.
2. Wyliczenie punktacji całościowej
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Dla każdej z badanych ofert wyliczona zostanie ogólna liczba punktów (W) wg wzoru:

W=C+G+K
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 łączną liczbę punktów.
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