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                  URZĄD MIASTA                                     

               Referat Administracji i Majątku 
                   97-300 Piotrków Trybunalski 
                 Pasaż Karola Rudowskiego 10 

 

 

 

 

DRG.271.33.2022 

Kryteria oceny ofert w postępowaniu na: 

sukcesywne dostarczanie prasy i poradników dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 roku 

 

Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty Wykonawców, którzy złożą oferty zgodne z treścią zapytania ofertowego. 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria: cenę, czas reakcji Wykonawcy  

oraz wysokość kary umownej. 

Lp. 
Waga 

w % 

Sposób oceny 

ilość punktów 

1. 70 

Cena   
(łączna wartość brutto przedmiotu zamówienia) 

ilość punktów 

przyznawane wg reguły (gdzie 1 pkt = 1%) 

najniższa cena 𝑪 =  
𝒏𝒂𝒋𝒏𝒊ż𝒔𝒛𝒂 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒐𝒘𝒂𝒏𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒕𝒐 

𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋
 × 𝟕𝟎 [%] 

2. 20 

Czas 

(w minutach) 

ilość punktów 

przyznawane wg reguły (gdzie 1 pkt = 1%) 

najkrótszy czas 𝑪𝒛 =  
𝒏𝒂𝒋𝒌𝒓ó𝒕𝒔𝒛𝒚 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒐𝒘𝒂𝒏𝒚 𝒄𝒛𝒂𝒔   

𝒄𝒛𝒂𝒔 𝒘 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒄𝒊𝒆 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋 
 × 𝟐𝟎 [%] 

3. 10 

Wysokość kary umownej 

(w %) 

ilość punktów 

przyznawane wg reguły (gdzie 1 pkt = 1%) 

najwyższa kara umowna 𝑲 =  
𝒘𝒚𝒔𝒐𝒌𝒐ść 𝒌𝒂𝒓𝒚 𝒖𝒎𝒐𝒘𝒏𝒆𝒋 𝒘 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒄𝒊𝒆 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋 

𝒏𝒂𝒋𝒘𝒚ż𝒔𝒛𝒂 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒐𝒘𝒂𝒏𝒂 𝒘𝒚𝒔𝒐𝒌𝒐ść 𝒌𝒂𝒓𝒚 𝒖𝒎𝒐𝒘𝒏𝒆𝒋 
 × 𝟏𝟎 [%] 
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I. Kryterium nr 1: Cena (całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia) – liczba punktów obliczana wg. następującego wzoru: 

 

𝐶 =  
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
 × 70 [%] 

Cena winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Liczba punktów uzyskana z powyższego wzoru zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. 

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, łącznie z kosztami dostawy. W cenie 

powinny być uwzględnione wszystkie ewentualne opłaty, podatki oraz koszty związane z zatrudnieniem pracowników, a także ewentualne 

upusty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny, względnie braku wiedzy na temat warunków 

realizacji zmówienia. 

Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie miesięczne w wysokości wynikającej z ilości dostarczonych w danym miesiącu 

tytułów (prasy i poradników) i cen  jednostkowych poszczególnych tytułów. 

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena oferty brutto. Cena oferty brutto odpowiada łącznej wartości netto powiększonej 

o wartość podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu 

podatkiem od towarów i usług.  

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

 

II. Czas [reakcji Wykonawcy (na zlecenie uzupełnienia lub wymiany) w przypadku dostarczenia niewłaściwego tytułu prasowego  

lub jego braku, liczony od godziny 730 tego samego dnia] – liczba punktów obliczana wg następującego wzoru: 

 

𝑪𝒛 =  
𝒏𝒂𝒋𝒌𝒓ó𝒕𝒔𝒛𝒚 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒐𝒘𝒂𝒏𝒚 𝒄𝒛𝒂𝒔   

𝒄𝒛𝒂𝒔 𝒘 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒄𝒊𝒆 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋 
 × 𝟐𝟎 [%] 

Liczba punktów uzyskana z powyższego wzoru zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. 
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Czas w minutach, będzie liczony od godziny 730, tego samego dnia. 

Zamawiający wymaga, aby czas reakcji nie przekraczał 150 minut (2,5 godz.). 

Oferty wskazujące czas reakcji dłuższy niż 150 minut zostaną odrzucone jako niezgodne z wymaganiami Zamawiającego i  opisem 

przedmiotu zamówienia.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje czasu reakcji, Zamawiający przyjmie najdłuższy czas, tj. 150 minut.  

Zaoferowany czas reakcji Wykonawcy, liczony od godziny 730, tego samego dnia, zostanie zapisany w umowie.  

 

III. Kryterium nr 3: Wysokość kary umownej – liczba punktów obliczana wg. następującego wzoru: 

𝑲 =  
𝒘𝒚𝒔𝒐𝒌𝒐ść 𝒌𝒂𝒓𝒚 𝒖𝒎𝒐𝒘𝒏𝒆𝒋 𝒘 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒄𝒊𝒆 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋 

𝒏𝒂𝒋𝒘𝒚ż𝒔𝒛𝒂 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒐𝒘𝒂𝒏𝒂 𝒘𝒚𝒔𝒐𝒌𝒐ść 𝒌𝒂𝒓𝒚 𝒖𝒎𝒐𝒘𝒏𝒆𝒋 
 × 𝟏𝟎 [%] 

Liczba punktów uzyskana z powyższego wzoru zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. 
 

 

 

Oferta, która będzie przedstawiała najwyższą karę umowną, za każde pół godziny opóźnienia w reakcji Wykonawcy, w przypadku 

dostarczenia niewłaściwego tytułu prasowego lub jego braku (nie niższą niż 0,05 % i nie wyższą niż 0,2 % łącznej wartości 

przedmiotu zamówienia netto), otrzyma największą liczbę punktów, tj. 10, a pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną liczbę 

punktów.  

Za zaproponowaną karę umowną wynosząca 0,05 % Wykonawca nie otrzyma punktów w tym kryterium, kara wyższa niż 0,2 % 

nie będzie dodatkowo punktowana. 

Oferty wskazujące karę umowną niższą niż 0,05 % zostaną odrzucone jako niezgodne z wymaganiami Zamawiającego i  opisem 

przedmiotu zamówienia.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje wysokości kary umownej, Zamawiający przyjmie najniższą karę (w %),  

tj. 0,05 %. 

Zaoferowana przez Wykonawcę kara umowna zostanie zapisana w umowie.  
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IV. Ostateczna liczba punktów [%] uzyskanych przez Wykonawcę obliczana jest, jako suma punktów poszczególnych kryteriów,  

tj.: 

S = C + Cz + K 

gdzie: 

S – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena” (ofertowa brutto), 

Cz – punkty uzyskane w kryterium „Czas”, 

K – punkty uzyskane w kryterium „Wysokość kary umownej”. 

 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów [%]. 

W przypadku równej liczby punktów zgromadzonych w/g kryteriów, o wyborze decyduje cena (wartość oferty). 

 

 

 


