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ZP.271.1.2017 

1.1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

W zakresie zadania 1:  

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

LP Nazwa kryterium oceny ofert Znaczenie kryterium (%) 

1 Cena 60% 

2 Doświadczenie kierownika budowy  20% 

3 Termin realizacji 20% 

 

1) Kryterium – Cena  

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – waga 

60 %   

2) Kryterium – doświadczenie kierownika budowy  

Kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” będzie rozpatrywane na podstawie 

ilości podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym i potwierdzonej wykazem, 

stanowiącym załącznik 8a do ogłoszenia – waga 20 %   

3) Kryterium – Termin realizacji  

Kryterium „Termin realizacji” będzie rozpatrywane na podstawie deklarowanego 

terminu realizacji inwestycji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – 

waga  20 %   

2. Wybór oferty najkorzystniejszej, w zakresie zadania 1, zostanie dokonany według 

następujących kryteriów oceny ofert: 

 

1) Kryterium „Cena” – 60% 

W przypadku kryterium "Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

                                                      C min 

                            cena   Pc =      ----------- x    60% * 100 pkt   

                                                         C 

gdzie: 

Pc Liczba punktów za cenę podaną w ofercie 

C min Najniższa z cen w podanych ofertach 

C Cena podana w badanej ofercie 

 

2)  Kryterium „doświadczenie kierownika budowy” – 20% 
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Wykonawcy, którzy nie spełnią w/w warunku podlegają odrzuceniu. 

Punkty za kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” zostaną przyznane w skali 

punktowej do 20 pkt.:  

1) jeżeli Kierownik budowy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, kierował jedną robotą przy budynku objętym pracami 

konserwatorskimi, wpisanym do rejestru zabytków lub będącym w obszarze objętym 

ochroną konserwatora zabytków o wartości robót brutto minimum 2.000.000,00 zł.            

– 0 pkt.  

2) jeżeli Kierownik budowy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, kierował dwoma robotami przy budynkach objętych pracami 

konserwatorskimi, wpisanym do rejestru zabytków lub będącym w obszarze objętym 

ochroną konserwatora zabytków o wartości robót brutto minimum 2.000.000,00 zł – 

10 pkt.  

 

3) jeżeli Kierownik budowy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, kierował trzema robotami przy budynkach objętych pracami 

konserwatorskimi, wpisanym do rejestru zabytków lub będącym w obszarze objętym 

ochroną konserwatora zabytków o wartości robót brutto minimum 2.000.000,00 zł – 

20 pkt.  

 

3) Kryterium „termin realizacji” – 20% 

Wykonawcy, którzy nie spełnią w/w warunku podlegają odrzuceniu. 

Punkty za kryterium „termin realizacji” zostaną przyznane w skali punktowej do 20 pkt.:  

1) Jeżeli wykonawca deklaruje wykonanie zadania do 30.06.2018 roku - 0 pkt. 

2) Jeżeli wykonawca deklaruje wykonanie zadania do 30.04.2018 roku - 10 pkt. 

3) Jeżeli wykonawca deklaruje wykonanie zadania do sierpnia 28.02.2018 roku - 20 pkt. 

 

a) Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.    

b) Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, tj. max 60pkt w ramach kryterium 

cena, oraz dodatkowo max 20pkt za dodatkowe doświadczenie kierownika budowy i 

max 20pkt za skrócenie terminu realizacji zadania.  

c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą z 

największą ilością uzyskanych punktów ofertę obejmującą realizację całości 

zamówienia, stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych 

kryteriów udzielenia zamówienia na podstawie poniższego wzoru: 

 

P= Pc + Pd+  PT 

Gdzie: 
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P- suma końcowa punktów złożonej oferty 

Pc – ilość punktów w kryterium cena złożonej oferty 

PD- ilość punktów w kryterium doświadczenie kierownika budowy 

PT- ilość punktów w kryterium termin realizacji 

 

W zakresie zadania 2:  

1. Przy wyborze oferty, w zakresie zadania 2, Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami: 

LP Nazwa kryterium oceny ofert Znaczenie kryterium (%) 

1 Cena 60% 

2 Doświadczenie kierownika budowy  20% 

3 Termin realizacji 20% 

 

1) Kryterium – Cena  

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – waga  

60 %   

2) Kryterium – doświadczenie kierownika budowy  

Kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” będzie rozpatrywane na podstawie 

ilości podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym i potwierdzonej wykazem, 

stanowiącym załącznik 8b do ogłoszenia – waga 20 %   

3) Kryterium – Termin realizacji  

Kryterium „Termin realizacji” będzie rozpatrywane na podstawie deklarowanego 

terminu realizacji inwestycji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – 

waga 20 %   

2. Wybór oferty najkorzystniejszej, w zakresie zadania 2, zostanie dokonany według 

następujących kryteriów oceny ofert: 

 

1) Kryterium „Cena” – 60% 

W przypadku kryterium "Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

                                                      C min 

                            cena   Pc =      ----------- x    60%  * 100 pkt   

                                                         C 

gdzie: 
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Pc Liczba punktów za cenę podaną w ofercie 

C min Najniższa z cen w podanych ofertach 

C Cena podana w badanej ofercie 

 

2) Kryterium „doświadczenie kierownika budowy” – 20% 

Wykonawcy, którzy nie spełnią w/w warunku podlegają odrzuceniu. 

Punkty za kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” zostaną przyznane w skali 

punktowej do 20 pkt.:  

1) jeżeli Kierownik budowy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, kierował jedną robotą przy budynku objętym pracami 

konserwatorskimi, wpisanym do rejestru zabytków lub będącym w obszarze objętym 

ochroną konserwatora zabytków o wartości robót brutto minimum 500.000,00 zł               

– 0 pkt.  

2)  jeżeli Kierownik budowy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, kierował dwoma robotami przy budynkach objętych pracami 

konserwatorskimi, wpisanym do rejestru zabytków lub będącym w obszarze objętym 

ochroną konserwatora zabytków o wartości robót brutto minimum 500.000,00 zł             

– 10 pkt.  

3)  jeżeli Kierownik budowy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, kierował jedną robotą przy budynku objętym pracami 

konserwatorskimi, wpisanym do rejestru zabytków lub będącym w obszarze objętym 

ochroną konserwatora zabytków o wartości robót brutto minimum 500.000,00 zł                  

– 20 pkt.  

 

3) Kryterium „termin realizacji” – 20% 

Wykonawcy, którzy nie spełnią w/w warunku podlegają odrzuceniu. 

Punkty za kryterium „termin realizacji” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt.:  

1) Jeżeli wykonawca deklaruje wykonanie zadania do 30.04.2018 roku  - 0 pkt. 

2) Jeżeli wykonawca deklaruje wykonanie zadania do  28.02.2018 roku  - 10 pkt. 

3) Jeżeli wykonawca deklaruje wykonanie zadania do sierpnia 31.12.2017 roku  - 20 pkt. 

 

a) Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.    

b) Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, tj. max 60pkt w ramach kryterium 

cena oraz dodatkowo max 20pkt za dodatkowe doświadczenie kierownika budowy i 

max 20pkt za skrócenie terminu realizacji zadania.  

c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą z 

największą ilością uzyskanych punktów ofertę obejmującą realizację całości 
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zamówienia, stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych 

kryteriów udzielenia zamówienia na podstawie poniższego wzoru: 

 

P= Pc +  PD+  PT 

 

Gdzie: 

P- suma końcowa punktów złożonej oferty 

Pc – ilość punktów w kryterium cena złożonej oferty 

PD- ilość punktów w kryterium doświadczenie kierownika budowy 

PT- ilość punktów w kryterium termin realizacji 

 

W zakresie zadania 3:  

1. Przy wyborze oferty, w zakresie zadania 3, Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami: 

LP Nazwa kryterium oceny ofert Znaczenie kryterium (%) 

1 Cena 60% 

2 Doświadczenie kierownika budowy  20% 

3 Termin realizacji 20% 

 

1) Kryterium – Cena  

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – waga  

60 %   

2) Kryterium – doświadczenie kierownika budowy  

Kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” będzie rozpatrywane na podstawie 

ilości podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym i potwierdzonej wykazem, 

stanowiącym załącznik … do ogłoszenia – waga  20 %   

3) Kryterium – Termin realizacji  

Kryterium „Termin realizacji” będzie rozpatrywane na podstawie deklarowanego 

terminu realizacji inwestycji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – 

waga  20 %   

2. Wybór oferty najkorzystniejszej, w zakresie zadania 3, zostanie dokonany według 

następujących kryteriów oceny ofert: 

 

1) Kryterium „Cena” – 60% 



 
 

 

St
ro

n
a6

 

W przypadku kryterium "Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

                                                      C min 

                            cena   Pc =      ----------- x    60%  * 100 pkt   

                                                         C 

gdzie: 

Pc Liczba punktów za cenę podaną w ofercie 

C min Najniższa z cen w podanych ofertach 

C Cena podana w badanej ofercie 

 

2) Kryterium „doświadczenie kierownika budowy” – 20% 

Wykonawcy, którzy nie spełnią w/w warunku podlegają odrzuceniu. 

Punkty za kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” zostaną przyznane w skali 

punktowej do 20 pkt.:  

1) jeżeli Kierownik budowy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, kierował jedną robotą przy budynku objętym pracami 

konserwatorskimi, wpisanym do rejestru zabytków lub będącym w obszarze 

objętym ochroną konserwatora zabytków o wartości robót brutto minimum                  

1 000.000,00 zł – 0 pkt.  

2) jeżeli Kierownik budowy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, kierował dwoma robotami przy budynkach objętych 

pracami konserwatorskimi, wpisanymi do rejestru zabytków lub będących w 

obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków o wartości robót brutto 

minimum 1 000.000,00 zł – 10 pkt.  

3) jeżeli Kierownik budowy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, kierował trzema robotami przy budynkach objętych 

pracami konserwatorskimi, wpisanymi do rejestru zabytków lub będących w 

obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków o wartości robót brutto 

minimum 1 000.000,00 zł– 20 pkt.  

 

3) Kryterium „termin realizacji” – 20% 

Wykonawcy, którzy nie spełnią w/w warunku podlegają odrzuceniu. 

Punkty za kryterium „termin realizacji” zostaną przyznane w skali punktowej do 20 pkt.:  

1) Jeżeli wykonawca deklaruje wykonanie zadania do 30.06.2018 roku  - 0 pkt. 

2) Jeżeli wykonawca deklaruje wykonanie zadania do  30.04.2018 roku  - 10 pkt. 

3) Jeżeli wykonawca deklaruje wykonanie zadania do sierpnia 28.02.2018 roku  - 20 pkt. 
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a) Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona                             

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.    

b) Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, tj. max 60pkt w ramach kryterium 

cena, oraz dodatkowo max 20pkt za dodatkowe doświadczenie kierownika budowy  

i max 20pkt za skrócenie terminu realizacji zadania.  

c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą                     

z największą ilością uzyskanych punktów ofertę obejmującą realizację całości 

zamówienia, stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych 

kryteriów udzielenia zamówienia na podstawie poniższego wzoru: 

 

P= Pc +  PD+  PT 

Gdzie: 

P- suma końcowa punktów złożonej oferty 

Pc – ilość punktów w kryterium cena złożonej oferty 

PD- ilość punktów w kryterium doświadczenie kierownika budowy 

PT- ilość punktów w kryterium termin realizacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


