
Załącznik nr 9 do siwz 

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

1) Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Zamawiający nie dopuszcza wpisania w formularzu cenowym wartości “zero”.
3) W  przedmiotowym  postępowaniu  przy  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  Zamawiający

zastosuje następujące kryteria:
– cena brutto oferty – waga 95%
– okres gwarancji – waga 5%
Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

4) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert  zgodnie z  następującymi zasadami w zakresie
każdej części (zadania) :
a) Kryterium "Cena" zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie
ceny brutto wykonania zamówienia jako stosunek najniższej ceny do ceny oferty badanej.  

b) Kryterium "Okres gwarancji" – punkty za to kryterium zostaną przyznane jako stosunek 

gwarancji oferty badanej do maksymalnej oferowanej gwarancji.

5) Liczby punktów, o których mowa w punkcie 4 a) i b) po zsumowaniu stanowić będą 

końcową ocenę oferty, zgodnie ze wzorem:

D = 95 x (
C min

) + 5 x (
G oferty

)
C oferty G maks

gdzie:
C min – oznacza najniższą sumarycznie zaproponowaną cenę na dane zadanie,

C oferty – oznacza sumaryczną cenę zaproponowaną w badanej ofercie na dane zadanie

G oferty – okres gwarancji badanej oferty w miesiącach

G maks – maksymalny okres gwarancji w miesiącach

D – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie.

Maksymalna liczba punktów za kryterium 'Cena' to 95 pkt. Maksymalna liczba punktów 

za kryterium 'Okres gwarancji' to 5 pkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia łącznie 

to 100 punktów.
6) Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7)  Do oceny przyjęty zostanie oferowany okres gwarancji w miesiącach.

8)  Przy ocenie ofert wg kryterium 'Okres gwarancji' najwyżej punktowana będzie oferta z 

najdłuższym okresem udzielonej gwarancji.

9)  Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert nie

może wynieść mniej niż 24 miesięce. 

10)  Najdłuższy możliwy oferowany okres gwarancji nie może wynieść więcej niż 48 miesięcy.

11)  Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy Zamawiający przyjmie

do oceny ofert okres 48 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą.            

12) Oferta,   która   uzyska   najwyższą   sumę   punktów   z   ww.   kryteriów,   uznana   zostanie   

za najkorzystniejszą.

13) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia  taki  sam bilans   kryteriów   oceny  ofert,   Zamawiający  spośród   tych   ofert

wybiera ofertę z najniższą ceną.


