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KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie i dostawa materiałów drukowanych wspomagających 

działania promujące efekty wdrażania RPO WM 2014-2020 (typu teczki ofertowe, zakładki do książek, 

kartki świąteczne itp.). 

2. 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   60 %  60 punktów   

2.  
Termin realizacji umowy liczony w dniach 
roboczych  

40 %  40 punktów  

  

Zamawiający przydzieli badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów według następującego wzoru:  

1. Kryterium: Cena (C) – maksymalnie 60 punktów   
 
Wykonawca, który złoży ofertę z najniższą ceną, która nie podlega odrzuceniu, otrzyma 60 punktów, 
natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:  
C = C min / C n x 60 pkt,   
gdzie:   
C – liczba punktów dla badanej oferty w ramach kryterium „cena”, 
C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych, nie podlegających odrzuceniu ofert,   
C n – cena oferty badanej, nie podlegającej odrzuceniu.   
  

2. Kryterium: Termin realizacji umowy (Y) – maksymalnie 40 punktów   
 
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „Y - Termin realizacji umowy”, zostanie 
przyznana zgodnie z poniższą tabelą:   

 

Termin realizacji umowy liczony  
w dniach roboczych od dnia akceptacji 

proof’a / projektu 

 

Punktacja 

Równo 15 dni i mniej  40  pkt  

powyżej 15 dni do 17 dni  20  pkt  

powyżej 17 dni do 20 dni  10  pkt  

Powyżej 20 dni   oferta odrzucona 

 

 

 



3. Łączna liczba punktów (P) 

Każda z ofert, która nie zostanie odrzucona, otrzyma łączną liczbę punktów zgodnie z poniższym 
wzorem:  
P = C + Y  
gdzie:  
P – łączna liczba punktów dla badanej oferty,  
C – liczba punktów dla badanej oferty w ramach kryterium „Cena”,  
Y – liczba punktów dla badanej oferty w ramach kryterium „Termin realizacji umowy”, 

 
Obliczenia ilości punktów dla poszczególnych ofert zostaną dokonane 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 najwyższą łączną liczbę punktów. 


