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Załącznik nr 7 do siwz 
Sygn. postępowania:  ZZ-2380-16/18 

 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteria oceny ofert dla każdej części zamówienia:  

 

I. Kryterium cena (C) waga 90 % w tym dla zamówienia gwarantowanego (Cg) 80%, a dla 

zamówienia z opcją (Co) 10%, które zostanie wyliczone według wg wzoru C=Cg+Co. 

II.    Kryterium jakościowe deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (Q) waga 10 %.  

                                              

 

1.   Kryterium cena dla zamówienia gwarantowanego (Cg) - waga 80 %: 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 80 punktów.  
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 

L.P.  

1. Cena brutto oferowana za 1 minutę połączenia do sieci stacjonarnych 

wzór: 
 C1 = nS*PS 

2. Cena brutto oferowana za 1 minutę połączenia do sieci komórkowych 

wzór: 
 C2 = nk*Pk 

3. Cena brutto oferowana za 1 minutę połączenia międzynarodowego do krajów Unii 

Europejskiej 

wzór: 
 C3 = nm*Pm 

 

gdzie: 

 nS  - miesięczna średnia ilość minut połączeń do sieci stacjonarnych w danym zadaniu; 

 

PS - cena brutto oferowana za 1 minutę połączeń stacjonarnych  w danym zadaniu; 

 

 nk  - miesięczna średnia ilość minut  połączeń do sieci komórkowych w danym zadaniu; 

 

Pk - cena  brutto oferowana za 1 minutę połączenia do sieci komórkowych w danym 

zadaniu; 

 

nm-miesięczna średnia ilość minut połączeń międzynarodowych do krajów Unii Europejskiej     

    (wartość uwzględniana tylko w zadaniu nr 1); 

 

Pm - cena  brutto oferowana za 1 minutę połączenia międzynarodowego do krajów Unii          

     Europejskiej (wartość uwzględniana tylko w zadaniu nr 1). 
 

Cena ofertowa  za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń przyjęta do wyliczenia 
punktów w tym kryterium będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku w zł brutto. 

 

 

  Ilość uzyskanych punktów przez ofertę będzie obliczona wg poniższego wzoru: 
 

C = C1 + C2 + C3  dla zadania nr 1 

 

C = C1 + C2  dla zadań 2-21 
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Jako kryterium cenowe dla zamówienia gwarantowanego będzie parametr  Cg zdefiniowany wg 

wzoru dla każdego zadania: 

 

Cg  = (C minimalna / C oferty)* 80 pkt. 

 

gdzie :  

C minimalna  - cena najtańszej oferty  

 

 C oferty  - cena badanej oferty 

 

 

 dla zadania nr 1  C = C1 + C2 + C3  

 

                   dla zadań nr 2-21 C = C1 + C2  

 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteria oceny ofert: 

 

2.  Kryterium cena dla zamówienia w ramach prawa opcji (Co) - waga 10 %: 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.  
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 

L.P.  

1. Cena brutto oferowana za 1 minutę połączenia do sieci stacjonarnych 

wzór: 
 C1 = nS*PS 

2. Cena brutto oferowana za 1 minutę połączenia do sieci komórkowych 

wzór: 
 C2 = nk*Pk 

3. Cena brutto oferowana za 1 minutę połączenia międzynarodowego do krajów Unii 

Europejskiej 

wzór: 
 C3 = nm*Pm 

 

 

gdzie: 

 nS  - miesięczna średnia ilość minut połączeń do sieci stacjonarnych w danym zadaniu; 

 

PS -cena brutto oferowana za 1 minutę połączenia do sieci stacjonarnych dla danego zadania; 

 

 nk  -miesięczna średnia ilość  połączeń do sieci komórkowych w danym zadaniu; 

 

Pk - cena  brutto oferowana za 1 minutę połączenia do sieci komórkowych w danym 

zadaniu; 

 

nm  - miesięczna średnia ilość połączeń międzynarodowych do krajów Unii Europejskiej 

    (wartość uwzględniana tylko w zadaniu nr 1); 

 

Pm - cena  brutto oferowana za 1 minutę połączenia międzynarodowego do krajów Unii 

Europejskiej (wartość uwzględniana tylko w zadaniu nr 1). 
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Cena ofertowa  za 1 minutę połączenia dla danego rodzaju połączeń przyjęta do wyliczenia 
punktów w tym kryterium będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku w zł brutto. 
 

 

     Ilość uzyskanych punktów przez ofertę będzie obliczona wg poniższego wzoru: 
 

C = C1 + C2 + C3  dla zadania nr 1 

 

 

C = C1 + C2  dla zadań 2-21 

 

 

Jako kryterium cenowe dla zamówienia w ramach prawa opcji będzie parametr  Co zdefiniowany 

wg wzoru dla każdego zadania: 

 

Co = (C minimalna / C oferty)* 10 pkt. 

 

gdzie :  

C minimalna  - cena najtańszej oferty  

 

 C oferty  - cena badanej oferty 

 

 

 dla zadania nr 1  C = C1 + C2 + C3  

 

                   dla zadań nr (2-21) C = C1 + C2  

 

 

Łączna ilość punktów dla kryterium ceny (C) będzie liczona wg wzoru: 
 

C=Cg+Co 
 

 

3. Kryterium jakościowe: 

 

Deklarowany czas usunięcia zgłoszonej usterki (Q) waga 10 %  

 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. 

 

 Jako kryterium jakościowe przyjmuje się deklarowany czas reakcji na usunięcie zgłoszonej 

usterki w Formularzu cenowym i jakościowym podanego przez wykonawcę  łącznie dla 

zamówienia gwarantowanego i w ramach opcji. Współczynnik Q (w pkt.) określający to kryterium 

będzie oceniany w następujący sposób: 

 

   Q = 10 – przy czasie (0 – 120) minut; 

   Q = 8  – przy czasie (121 – 180) minut ; 

   Q = 6 – przy czasie (181 – 240) minut; 

   Q = 4 – przy czasie (241 – 360) minut; 

   Q = 2 – przy czasie (361 – 480) minut; 

   Q = 0 – przy czasie powyżej 480 minut; 

 



4 

Najdłuższy możliwy czas usunięcia zgłoszonej usterki uwzględniony do oceny ofert: 480 
minut. 
 
Jeżeli Wykonawca zaproponuje czas usunięcia zgłoszonej usterki dłuższy niż 480 minut to 
Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ 
Zamawiający wymagał w opisie przedmiotu zamówienia zaoferowania maksymalnie 480 
minut.  
Jeżeli Wykonawca nie określi czasu usunięcia usterki to Zamawiający do oceny oferty wpisze  
480 minut i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą. 
 
 

Czas na usunięcie zgłoszonej usterki jest liczony od momentu powiadomienia Wykonawcy o usterce 

(godzina i minuta jest odnotowywana w od ”Dzienniku przebiegu służby” następnie po usunięciu 

usterki Wykonawca powiadamia Dyżurnego Wojewódzkiego Węzła  Teleinformatycznego tel. (91) 82 

11 611, który po zweryfikowaniu  prawidłowego działania usługi wpisuje godzinę i minutę usunięcia 

usterki w „Dzienniku przebiegu służby”. 

Czas potrzebny na zweryfikowanie przez Zamawiającego prawidłowego działania usługi nie wlicza 

się do czasu usuwania usterki przez Wykonawcę. 

                  

 

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta Wykonawcy nie wykluczonego postępowania, która 

spośród ofert niepodlegającym odrzucenia uzyska największą liczbę punktów w łącznej ich ocenie 

wg wzoru: 

 

                                                         W = C  + Q 

 

                                                               

 

 

 


