Informacje uzupełniające do zaproszenia

I.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym:
1. Cenę oferty należy podać jako: Cenę brutto za całość pakietu.
2. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty,
rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację
zamówienia była ceną ostateczną bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego
przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku.
4. W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji
koniecznych do przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający wyklucza możliwość
wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne
skalkulowanie ceny.
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia przy uwzględnieniu wszystkich pozycji ujętych w formularzu kalkulacji cenowej
stanowiącym załącznik do SIWZ.
1) Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu
asortymentowo - cenowym (załącznik Nr 1 odpowiedni do pakietu), który po
wypełnieniu

przez

Wykonawcę

stanowić

będzie

formularz

ofertowy według

następujących zasad:
a) wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową,
b) cena jednostkowa każdej pozycji formularza asortymentowo - cenowego musi
obejmować, wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich
pozycjach występujących w formularzu ofertowym.
3) Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza
asortymentowo - cenowego brutto.
4) Wartością brutto poszczególnych pozycji formularza asortymentowo - cenowego jest
iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości.

5) Cena obejmuje wszystkie czynności wykonawcy niezbędne do uzyskania efektu
finalnego

w

postaci

przekazania

Zamawiającemu

przedmiotu

zamówienia

w

asortymencie zawartym w formularzu asortymentowo - cenowym w postaci wolnej od
wad prawnych i jakościowych.
Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i
uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia.
5. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian do określonych przez
Zamawiającego w poszczególnych pozycjach formularza kalkulacji cenowej spowoduje
odrzucenie oferty.
6. Podane ceny jednostkowe w formularzu asortymentowo - cenowym oferty, nie ulegną
podwyższeniu w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia. Cena brutto nie może
ulec zwiększeniu w okresie realizacji umowy.

II. SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiający będzie rozpatrywał i oceniał oferty oddzielnie dla każdego z pakietów.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium:
1) Cena -A(x) - 95%
2) Okres prowadzenia działalności B(x) - 5%

Ad 1) Cena -A(x)
a)

przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100, otrzyma cena brutto najniższa wśród

cen zawartych w ofertach (od każdego członka komisji),
b)

pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do najtańszej, punktowane będą w

oparciu o następujący wzór:

C
A( x ) = — x100
Cx

gdzie:
A(x) - ilość punktów przyznana ofercie „x" za kryterium cena brutto
C - cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach - cena oferty najkorzystniejszej
C x - cena brutto zawarta w ofercie „x"
Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to wartość brutto w okresie trwania
umowy, określona w formularzach ofertowych.

Ad. 2) Okres prowadzenia działalności B(x)

Kryteria i ich wartość w ocenie: 1% = 100 pkt, gdzie wysokość przyznanych punktów
zależeć będzie od okresu prowadzenia działalności przyjmując że m-c = 30dni
według podziału:
0 - 3 m-cy

20 pkt

3 – 6 m-cy

40 pkt

6 – 12 m-cy

60 pkt

1 rok – 3 lata

80 pkt

Powyżej 3 lat

100 pkt.

Łączna punktacja C wyliczana będzie ze wzoru:

C = A(x) x 95% + B(x) x 5%

