
 

  

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Kryteria oceny ofert: 

Cena – 50% 

Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium: cena najniższa/cena badanej oferty x 50 punktów 

Uwaga: Maksymalna kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 

21 600 zł brutto (w tym należny podatek VAT). 

Oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia tj. cenę jaką Zamawiający będzie 

obowiązany zapłacić Wykonawcy za usługę i powinna obejmować wszelkie koszty. W cenie należy 

uwzględnić podatek VAT w wysokości 23%. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której 

wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego a nie 

Wykonawcy, Wykonawca podaje cenę netto, zaznaczając, że jest to cena netto. Dla celów 

porównania ofert Zamawiający doliczy podatek VAT obciążający w takim przypadku Zamawiającego. 

Jeżeli ofertę złoży podmiot zwolniony z podatku VAT należy podać cenę bez VAT i zawrzeć w ofercie 

informację, że Wykonawca jest zwolniony z VAT. W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną 

nie prowadzącą działalności gospodarczej cena brutto powinna obejmować wynagrodzenie oraz 

wszelkie koszty wszelkich danin publicznych lub świadczeń o podobnym charakterze jakie będzie 

musiał ponieść Wykonawca ale i Zamawiający w związku z zawarciem umowy, w szczególności koszty 

ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, jeżeli obowiązek poniesienia takich kosztów przez 

Zamawiającego przewidują lub będą przewidywać w okresie obowiązywania umowy przepisy prawa 

powszechnie obowiązujące. 

Jakość – 50% 

1) Oferent wraz z ofertą przedstawi dwa artykuły z zakresu PPP, które zostaną ocenione według 

następującej punktacji: 

 poprawność merytoryczna, wyczerpanie tematu: 0 – warunek nie spełniony, 5 – warunek 

spełniony w stopniu przeciętnym, 10 – warunek spełniony w stopniu zadowalającym, 15 –

warunek spełniony w stopniu oczekiwanym przez Zamawiającego 

 styl, poprawność językowa, stosowany język specjalistyczny, komunikatywność: 0 – warunek 

nie spełniony, 5 – warunek spełniony w stopniu przeciętnym, 10 – warunek spełniony w 

stopniu zadowalającym, 15 –warunek spełniony w stopniu oczekiwanym przez 

Zamawiającego 

2) Oferent wraz z ofertą przedstawi jeden scenariusz do filmu wraz z załączonym filmem, który 

powstał na jego podstawie, który zostanie oceniony według następującej punktacji: 

 wykorzystanie potencjału tematu, zgodność z celami, treściami i przebiegiem filmu, język i 

styl: 0 – warunek nie spełniony, 5 – warunek spełniony w stopniu przeciętnym, 10 – warunek 

spełniony w stopniu zadowalającym, 15 –warunek spełniony w stopniu oczekiwanym przez 

Zamawiającego 

 scenariusz dotyczył tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego: 0 – warunek nie spełniony, 

5 – warunek spełniony. 

Jeżeli oferta w kryterium jakość nie otrzyma co najmniej 25 punktów podlega odrzucenia jako nie 

dająca gwarancji jakości oczekiwanej przez Zamawiającego. Odrzucenie oferty jest równoznaczne z 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 



 

  

Wykluczenie 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który: 

1) nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, w szczególności nie złożył wymaganych 

oświadczeń, 

2) złożył ofertę niezgodną z treścią ogłoszenia o zamówieniu, w szczególności nie przedłożył 

wymaganych dokumentów, 

3) złożył ofertę na cenę przewyższającą maksymalną kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

realizację zamówienia, 

4) złożył ofertę, która w kryterium jakość uzyskała mniej niż 25 punktów. 

 


