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Załącznik nr 2 

 

KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

 

1. W celu wybory najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując 

im odpowiednią wagę procentową: 

Kryterium Waga 

Cena 60% (1% = 1 pkt) 

Doświadczenie 40% (1% = 1 pkt) 

 

Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następującej zasady: 

Kryterium „cena” 

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w w/w kryterium wynosi 

60 pkt. 

- Oferta z najniższa ceną otrzyma maksimum możliwych punktów w tym kryterium, tj. 60 punktów. 

- Ocena pozostałych ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg 

następującej zasady: 

𝑾𝟏 =
𝑪𝒏

𝑪𝒐
𝒙 𝟔𝟎 

gdzie: 

W1 – wartość punktowa ceny 

Cn – najniższa cena spośród ofert ważnych 

Co – cena oferty badanej 
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Kryterium „Doświadczenie” 

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w w/w kryterium wynosi 

40 pkt. 

Warunkiem formalnym przystąpienia do zapytania cenowego jest doświadczenie w opracowaniu 

min. 3-ech referencji lub dokumentów potwierdzających należyte wykonanie podobnego przedmiotu 

zamówienia zgodnego z obowiązującymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych 

opracowywanymi na potrzeby jednostek sektora finansów publicznych w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, o wartości min. 30.000 zł brutto łącznie, w tym jedna co najmniej o wartości 20.000,00 zł 

brutto. 

Przedłożenie mniej niż 3-ech dokumentów potwierdzających należyte wykonanie podobnego 

przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

Zamawiający będzie brał pod uwagę liczbę wykonanych podobnych przedmiotów zamówienia na 

potrzeby jednostek sektora finansów publicznych, i przydzielał punkty wg poniższego zestawienia: 

Ilość wykonanych 

aplikacji 

Ilość punktów (ocena 

punktowa 

doświadczenia) 

3 0 

4 10 

5 20 

6 30 

7 i więcej 40 

 

W celu wykazania spełnienia wymogów do oceny w ramach powyższego kryterium, Wykonawca jest 

zobowiązany załączyć do oferty wykaz wykonanych aplikacji turystycznych na komputery 

stacjonarne, tablety i smartfony wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie każdej 

z aplikacji (np. listy referencyjne, protokoły odbioru itp.). Wykonawca nie może korzystać 

z doświadczenia podmiotów trzecich.  

Nie dołączenie dowodów potwierdzających należyte wykonanie każdej z aplikacji, skutkować będzie 

nieuwzględnieniem jej jako należycie wykonanej, a w przypadku nie potwierdzających wykonanie co 

najmniej 3 aplikacji turystycznych na komputery stacjonarne, tablety i smartfony będzie to 

skutkowało odrzuceniem oferty. 
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2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i uzyskała największa liczbę punktów, 

wg wzoru: 

Wp = W1 + W2 

gdzie: 

Wp – wartość punktowa badanej oferty, 

W1 – wartość punktowa kryterium „cena” 

W2 – wartość punktowa kryterium „doświadczenie” 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

4. Jeżeli oferty uzyskały identyczną liczbę punktów Zamawiający wybiera ofertę z najniższą 

ceną. 

5. Jeżeli oferty zawierają identyczną cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 


