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Kryteria oceny ofert 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio 

wagi procentowe:  

Lp. Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1. Cena 70% 70 punktów 

2. Czas montażu/demontażu stoiska 30% 30 punktów 

 

Zamawiający przydzieli badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg następującego wzoru:     

 

1. Kryterium: Cena (C) – maksymalnie 70 punktów 

 

Wykonawca, który złoży ofertę z najniższą ceną, która nie podlega odrzuceniu, otrzyma 70 punktów, natomiast 

pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:   

  C min  

C = –––––––– × 70 punktów 

  C x  

 

2. Kryterium: Czas montażu/demontażu stoiska liczony w godzinach (T) – maksymalnie 30 punktów 

 

Zgodnie z wymaganiem Zamawiającego w tym kryterium będzie oceniany czas montażu i demontażu stoiska 

stanowiący przedmiot umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy liczony w godzinach.   

 

Maksymalny czas montażu i demontażu stoiska stanowiący przedmiot umowy, będzie zgodny z terminem 

wskazanym przez Wykonawcę w przedłożonej przez niego ofercie cenowej, ale termin ten nie może być dłuższy 

niż 4 godziny na daną czynność (odpowiednio montaż i demontaż).   



 

W zależności od zaoferowanego czasu montażu/demontażu stoiska, Wykonawca otrzyma punkt we wskazanym 

kryterium zgodnie z poniższa tabelą: 

 

Czas montażu i demontażu   

liczony w godzinach Liczba 

punktów 

Czas montażu stoiska Czas demontażu stoiska 

poniżej 2 godzin poniżej 2 godzin 30 pkt 

od 2 godzin do poniżej 3 godzin od 2 godzin do poniżej 3 godzin 20 pkt 

od 3 godzin do poniżej 4 godzin od 3 godzin do poniżej 4 godzin 10 pkt 

4 godziny 4 godziny 0 pkt 

 

Informacje dotyczące oferowanego czasu montażu/demontażu stoiska należy wskazać w Formularzu oferty. 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać TYLKO JEDNĄ (którą faktycznie oferuje) dostępną okoliczność spośród 

wszystkich wyszczególnionych przez Zamawiającego w powyższej tabeli. W przypadku wskazania czasu montażu/ 

demontażu stoiska wynoszącego równe 4 godziny lub braku wskazania jakiejkolwiek okoliczności lub wskazania 

więcej niż jednej okoliczności, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w powyższym kryterium.    

W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje czas montażu/demontażu powyżej 4 godzin oferta zostanie 

odrzucona.      

Każda z ofert otrzyma łączną liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:   

P = C + T 

gdzie:  

P  - łączna liczba punktów,  

C - liczba punktów za kryterium „Cena”,  

T - liczba punktów za kryterium „Czas montażu/demontażu stoiska liczony w godzinach”.   

Ocena zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty przyznane danej ofercie  

w poszczególnych kryteriach zostaną do siebie dodane. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego 

oferta uzyska największą liczbę punktów.   

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów. 

 


