
1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT: 

1.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami: 

1.1.1. Kryterium ceny ofertowej – waga 95%. 

Punktacja za kryterium ceny ofertowej odbędzie się wg wzoru: 

    Cmin 
Kc =* 95 pkt 

     C 
gdzie: 

Kc – ilość punktów oferty badanej za kryterium ceny, 

Cmin – cena ofertowa brutto oferty z najniższą ceną [zł], 

C – cena ofertowa brutto oferty badanej [zł]; 

1.1.2. Kryterium terminu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane -  
waga 5%. 

Punktacja za kryterium terminu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 
odbędzie się wg wzoru: 

      T 
Kt =* 5 pkt 

   Tmax 
 
gdzie: 

Kt – ilość punktów oferty badanej za kryterium termin gwarancji i rękojmi na 
wykonane roboty budowlane 

Tmax – termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oferty z 
najdłuższym terminem [m-c], 

T – termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oferty badanej [m-c] 

Wykonawca poda (w pełnych miesi ącach) w formularzu oferty w pkt. 2. b) 
termin gwarancji i r ękojmi na wykonane roboty budowlane (liczony od dnia  
podpisania Protokołu Odbioru Ko ńcowego) w zakresie od 36 do 72 miesi ęcy.  

Oferta Wykonawcy, w której podany zostanie termin g warancji i r ękojmi 
poni żej 36 miesi ęcy bądź w niepełnych miesi ącach zostanie odrzucona na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp – jej tr eść nie odpowiada tre ści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Oferta Wykonawcy, w której podany zostanie termin g warancji i r ękojmi 
dłu ższy ni ż 72 miesi ące otrzyma 5 punktów (5 to maksymalna ilo ść punktów 
jaki mo że uzyska ć oferta za kryterium termin gwarancji i r ękojmi na wykonane 
roboty budowlane). 

1.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą ilość 
punktów wyliczonych wg wzoru: 

K = Kc + Kt,  



 
gdzie: 
 
K  - sumaryczna ilość punktów zdobyta przez ofertę badaną, 

Kc – ilość punktów oferty badanej za kryterium ceny, 

Kt – ilość punktów oferty badanej za kryterium terminu gwarancji i rękojmi na 
wykonane roboty budowlane 

 


