
 

Załącznik nr 6A do siwz 

 

Opis kryteriów do Zadania 2, 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 za pakiet kwotowy typu “M” – waga 40% (C) 

− cena brutto za 1 GB powyżej limitu pakietu danych – waga 20% (D) 

− transfer danych – waga 40% (T) 

 

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

a) "Cena (C)" –punkty w kryterium zostaną wyliczone na podstawie podanej przez Wykonawcę 

ceny za przedmit zamówienia w formularzu kalkulacji cenowej. Wykonawca może uzyskać max. 

40 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 40 pkt, 

   gdzie: 
   C min – oznacza najniższą zaproponowaną cenę, 

   C bad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie 

   C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 

 

b) "Cena (D)" – punkty w kryterium za 1 GB powyżej limitu (25 GB) pakietu danych zostaną 

wyliczone na podstawie podanej przez Wykonawcę ceny w formularzu kalkulacji cenowej. 

Wykonawca może uzyskać max. 20 pkt. Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. 

Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

 

 
D = (D min /DC bad ) x 20 pkt, 

   gdzie: 

   D min – oznacza najniższą zaproponowaną cenę, 

   D bad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie 

   D – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 

 
   

c)  "Transfer danych * (T)" zostanie oceniony na podstawie podanej ilości GB transferu danych 

przez Wykonawcę w formularzu kalkulacji cenowej w cyklu miesięcznym mierzonej dla każdej 

karty SIM. Wymagany minimalny 25 GB. Maksymalnie można uzyskać 40 pkt. 

Punkty będą przyznawane następująco:  

25 GB – T=0 pkt, 

26-30 GB – T=10 pkt, 

31-35 GB – T=20 pkt, 

36-40 GB – T=30 pkt, 

41 GB i więcej – T=40pkt. 

 
* W przypadku gdy Wykonawca w formularzu kalkulacji cenowej nie wpisze żadnego Transferu danych 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca przyznaje minimalny Transfer danych tj. 25 GB i taki zostanie 

przyjęty do umowy oraz przyzna 0 pkt. 

* W przypadku kiedy Wykonawca wpisze w formularzu kalkulacji cenowej transfer danych poniżej 25 GB 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy 

*Zamawiający wymaga podania transferu danych w pełnych GB.  

 

 
 



 

Łączna punktacja oferty zostanie wyliczona według wzoru: 

 

X=C+D+T 

 

X – punktacja oferty badanej  

C – punktacja według kryterium ,, cena brutto za pakiet kwotowy typu “M” oferty badanej 

D – punktacja według kryterium ,, cena brutto za 1 GB powyżej limitu pakietu danych” oferty 

badanej 

T – punktacja według kryterium ,, transfer danych” 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. 

 


