Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25
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Opis sposobu oceny ofert
1

Wprowadzenie

W niniejszym dokumencie przedstawione zostały szczegółowe kryteria oraz opis sposobu oceny
ofert.
1.1

Na potrzeby niniejszego zamówienia Zamawiający przyjmuje dwa kryteria oceny ofert
zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Nazwa kryterium

1.

Cena oferty brutto

2.

Kwalifikacje
proponowanego
zespołu

Opis kryterium oraz sposób obliczenia
punktów dla poszczególnych kryteriów
oceny oferty

Cena brutto oferty – znaczenie 50 pkt
KC = (CN/COB) x 50 (max liczba punktów w
ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród
wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może
uzyskać Wykonawca za kryterium oceny oferty
„Cena brutto oferty” wynosi – 50 pkt (50%).
Za spełniającą wymagania odnośnie kwalifikacji
proponowanego zespołu uznana zostanie oferta
złożona przez Wykonawcę która spełnia łącznie
następujące warunki:
a) uzyska przynajmniej 30 pkt. za pozytywne
zaliczenie sprawdzianu teoretycznego
zwanego dalej „Testem”
b) Test zostanie zaliczony przez minimum 10
specjalistów – 4 programistów Java ze
specjalizacją Web Services, 4 programistów
Adobe Flex, 1 specjalisty RDBMS/SQL oraz 1
analityka systemowego

Waga
[%]

W1=50%
(50 pkt)

W2=50%
(50 pkt)

Oferta, która otrzyma mniej niż 30 pkt. za
kryterium oceny oferty „Kwalifikacje
proponowanego zespołu” lub nie spełnienia
minimum, o którym mowa w lit. b powyżej
zostanie odrzucona – na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 Ustawy – treść oferty nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może
uzyskać Wykonawca za kryterium oceny oferty
„Kwalifikacje proponowanego zespołu” wynosi –
50 pkt (50%).
1.2

Każde z wymienionych w pkt. 1.1 kryteriów zostało oznaczone odpowiednią wagą, gdzie
waga wyznacza istotność danego kryterium przy dokonywaniu oceny oferty.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nr sprawy: …………………
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Sposób oceny ofert

2.1

Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.

2.2

Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt. 1.1.
W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona
weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz
wyliczy Łączną ocenę punktową oferty (P) według następującego wzoru:
P = (W1 x P1) + (W2 x P2), gdzie:
2.2.1

P – oznacza łączną ocenę punktową badanej oferty;

2.2.2

Wi – oznacza wagę i-tego kryterium w ujęciu procentowym (o którym mowa
w pkt. 1.1);

2.2.3

Pi – oznacza liczbę punktów przyznaną po dokonaniu pomiaru lub oceny spełnienia
danego i-tego kryterium.

2.3

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym
kryterium.

2.4

Zasady przypisania odpowiedniej wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów
oceny ofert przedstawione zostały w pkt. 3.

2.5

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

2.6

Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
lub z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty.

3
3.1

Sposób obliczenia punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty
Cena oferty
3.1.1

Zamawiający oceni oferty według kryterium Cena oferty (P1) zgodnie z poniższym
wzorem:
(P1) = CN/COB , gdzie:

3.2

3.1.1.1

CN - najniższa zaoferowana
podlegających odrzuceniu;

cena,

spośród

3.1.1.2

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej.

wszystkich

ofert

nie

Kwalifikacje proponowanego zespołu
3.2.1

Zamawiający oceni oferty według kryterium Kwalifikacje proponowanego
zespołu
(P2) zgodnie z poniższym wzorem:

(P2) = KZO / KZMax, gdzie:
3.2.1.1 KZO – oznacza Kwalifikacje proponowanego zespołu dla badanej oferty.
3.2.1.2 KZMax – oznacza Kwalifikacje proponowanego zespołu, które zgodnie
z opisem tego kryterium uzyskało najwyższą, spośród rozpatrywanych ofert,
sumaryczną liczbę punktów.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nr sprawy: …………………
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