
 

Załącznik nr 6 do siwz 

 

Opis kryteriów do Zadania 1, 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 kalkulacji cenowej wartości “zero”. 

3) W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje 

następujące kryteria: 

− cena brutto oferty – waga 60% (C) 

− okres gwarancji na telefony – waga 40% (G) 

 
4) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami: 

 

a) "Cena (C)" – punkty w kryterium zostaną wyliczona na podstawie łącznej ceny brutto podanej 

w ofercie (cena abonamentów i urządzeń). Wykonawca może uzyskać max. 60 pkt. Dla celów 

porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 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, 

   C bad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie 

   C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 

 

b)  Okres gwarancji na telefony (G) * - Wykonawca może uzyskać max. 40 pkt. Minimalny wymagany okres 

gwarancji wynosi 24 miesiące. Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana na podstawie 

zaoferowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji w formularzu kalkulacji cenowej w następujący 

sposób: 

 

1. Wykonawca oferujący minimalny okres gwarancji tj. 24 miesięcy otrzyma 0 punktów. 

2. Wykonawca oferujący okres gwarancji 36 miesięcy otrzyma 20 pkt. 

3. Wykonawca oferujący okres gwarancji 48 miesięcy otrzyma 40 pkt.  
 

*  W przypadku gdy Wykonawca w formularzu kalkulacji cenowej nie wpisze żadnego okresu gwarancji Zamawiający 

przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji tj. 24 miesiące i taki zostanie przyjęty do umowy 

oraz przyzna 0 pkt.  

* W przypadku gdy Wykonawca wpisze inny okres gwarancji niż wymagany Zamawiający do obliczeń 

w zakresie okresu gwarancji przyjmie okres gwarancji zaokrąglając go w dół tj. 24, 36 miesięcy. 

*  W przypadku kiedy Wykonawca wpisze w formularzu kalkulacji cenowej okres gwarancji poniżej 24 miesięcy 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. 

*  Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku gdy Wykonawca poda okres 

w dniach zostanie on przeliczony przez Zamawiającego na pełne miesiące w zaokrągleniu w dół (np. Wykonawca 

poda 1200 dni. 1200 : 31 dni = 38,70, Zamawiający przeliczy to na pełne 38 miesięcy 

i przyjmie do oceny oferty okres gwarancji 36). 
 

Łączna punktacja oferty zostanie wyliczona według wzoru: 

 

X=C+G 

 
X – punktacja oferty badanej  

C – punktacja według kryterium ,,cena” oferty badanej 

G - punktacja według kryterium ,,gwarancja” oferty badanej 

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

postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzyma największą 

łączną liczbę punktów. 

 


