
Załącznik nr 2 

Ocenie i porównaniu poddane zostaną wyłącznie oferty złożone prawidłowo, kompletnie i w wyznaczonym terminie
oraz niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona ich oceny w zakresie ustalonych z góry kryteriów. W tym celu
przeprowadzona zostanie ocena punktowa każdej oferty osobno. Zamawiający dokona weryfikacji  oraz przypisania
punktów  dla  poszczególnych  kryteriów  oceny  oferty  oraz  wyliczy  Łączną  ocenę  punktową  oferty  (P) według
następującego wzoru:

P = C + GI,  gdzie:

 C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Cena jednostkowa oferty;
 GI – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Dodatkowy dostęp do grupy interwencyjnej.

Zamawiający  udzieli  zamówienia  publicznego  temu Wykonawcy,  którego  oferta  nie  zostanie  odrzucona  i otrzyma
największą łączną liczbę punktów.

W przypadku dodatkowej płatności za udostępnienie grupy interwencyjnej w formie abonamentu miesięcznego,
poza  zaoferowaną  stawką  jednostkową  za  roboczogodzinę,  jednostkowa  cena  netto  danej  oferty  zostanie
przeliczona następująco według wzoru:

ZCJ - zaproponowana cena jednostkowa netto
L – liczba roboczogodzin przypadająca w przewidywanym okresie wykonywania umowy (01.01.2019 – 31.12.2019),
gdzie przyjmie się za L=4744rbh
A – cena netto abonamentu miesięcznego za dostęp do grupy interwencyjnej
OCJ – ostateczna cena jednostkowa netto

OCJ=(ZCJ*L+A*12)/L

Zasady  przypisania  (obliczenia)  odpowiedniej  wartości  punktowej  dla  poszczególnych  kryteriów  oceny  ofert
przedstawione zostały przedstawione poniżej:

Zamawiający obliczy liczbę punktów za  Cenę jednostkową oferty,  dla ofert  nieodrzuconych, zgodnie z poniższym
wzorem:

C = Cmin x 75 / Co, gdzie:

 C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena jednostkowa oferty;
 Cmin - najniższa  cena  jednostkowa  netto  (bez  podatku  VAT)   zaoferowana  w  nieodrzuconych  ofertach

złożonych w postępowaniu;
 Co -  cena  jednostkowa  netto  (bez  podatku  VAT)  z  zamówienia  oferty  ocenianej  (lub  ostateczna  cena

jednostkowa  netto OCJ);
 75 – waga kryterium „ Cena jednostkowa oferty”.

Zamawiający oceni nieodrzucone oferty według kryterium  Dodatkowy dostęp do grupy interwencyjnej zgodnie z
poniższym wzorem:

GI = To x 25 / Tmax , gdzie:

 GI - liczba  punktów  przyznana  ocenianej  ofercie  w  ramach  kryterium  Dodatkowy  dostęp  do  grupy
interwencyjnej;

 Tmax - maksymalna liczba bezpłatnych podjazdów w miesiącu w ramach dodatkowego dostępu do grupy
interwencyjnej; Tmax  = 4 (większa niż Tmax ilość  podjazdów będzie uznawana jako 4);

 To – liczba  bezpłatnych  podjazdów w miesiącu  w ramach dodatkowego  dostępu  do  grupy  interwencyjnej
oferty ocenianej;

 25 – waga kryterium „Dodatkowy dostęp do grupy interwencyjnej”.

Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością przynajmniej do dwóch miejsc  umożliwiającą wybór 
najkorzystniejszej oferty.


