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1.KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH WAGI  
W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 



Lp. Kryteria oceny ofert Sposób oceny 
Waga 

[punkty] 

1 
Koszt wykonania przedmiotu 
zamówienia 

Koszt określony przez oferenta może być niższy niż koszt wyznaczony przez zamawiającego co 
najwyżej o 30%. Jest oceniana różnica między kosztem wyznaczonym przez zamawiającego,  
a określonym przez oferenta. 
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2 

Koszt eksploatacji przedmiotu 
zamówienia określony z 
wykorzystaniem rachunku 
kosztów cyklu życia 

Koszt określony przez oferenta może być niższy niż koszt wyznaczony przez zamawiającego. Oceniana 
jest różnica pomiędzy kosztem wyznaczonym przez zamawiającego, a określonym przez oferenta. 
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3 
Samodzielne wykonanie 
przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wyznacza najmniejszy udział procentowy samodzielnego wykonania przedmiotu 
zamówienia, który nie może być mniejszy niż 50%. Jest oceniana różnica między udziałem 
procentowym określonym przez oferenta, a wyznaczonym przez zamawiającego. 

15 



Lp. Kryteria oceny ofert Sposób oceny 
Waga 

[punkty] 

1 
Koszt wykonania przedmiotu 
zamówienia 

Koszt określony przez oferenta może być niższy niż koszt wyznaczony przez zamawiającego co 
najwyżej o 30%. Jest oceniana różnica między kosztem wyznaczonym przez zamawiającego,  
a określonym przez oferenta. 

20 

2 

Koszt eksploatacji przedmiotu 
zamówienia określony z 
wykorzystaniem rachunku 
kosztów cyklu życia 

Koszt określony przez oferenta może być niższy niż koszt wyznaczony przez zamawiającego. Oceniana 
jest różnica pomiędzy kosztem wyznaczonym przez zamawiającego, a określonym przez oferenta. 

20 

1. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH WAGI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 

3 
Samodzielne wykonanie 
przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wyznacza najmniejszy udział procentowy samodzielnego wykonania przedmiotu 
zamówienia, który nie może być mniejszy niż 50%. Jest oceniana różnica między udziałem 
procentowym określonym przez oferenta, a wyznaczonym przez zamawiającego. 

15 

4 
Liczba referencji dotyczących 
podobnych zamówień 

Referencje dotyczą okresu 5 lat do momentu ogłoszenia zamówienia. Zamawiający wyznacza 
najmniejszą liczbę referencji, która nie może być mniejsza niż 2. Określona przez oferenta liczba 
referencji nie może przekroczyć dwukrotności najmniejszej liczby referencji. Jest oceniana różnica 
między największą liczbą referencji określoną przez oferenta, a wyznaczoną przez zamawiającego.  
Przy ocenie tego kryterium liczba referencji jest mnożona przez współczynnik: 
- 1,0, gdy referencje dotyczą zamówienia realizowanego w Polsce; 
- 0,5, gdy referencje dotyczą zamówienia realizowanego w UE, poza Polską; 
- 0,2, gdy referencje dotyczą zamówienia realizowanego w innym państwie niż ww. wymienione.  
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5 
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6 
Okres gwarancji na wykonany 
przedmiot zamówienia 

Okres gwarancji jakości określony przez oferenta może być równy co najwyżej dwukrotnemu okresowi 
wyznaczonemu przez zamawiającego. Jest oceniana różnica między okresem gwarancji określonym 
przez oferenta, a wyznaczonym przez zamawiającego.  
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Lp. Warunek Sposób realizacji 

1 

Potencjał sprzętowy 
niezbędny do wykonania 
przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wyznacza rodzaj i najmniejszą liczbę jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
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Innowacyjność niezbędna do 
wykonania przedmiotu 
zamówienia 

Zamawiający wyznacza zakres przedmiotowy i najmniejszą liczbę patentów, z których powinien był korzystać 
potencjalny wykonawca w ciągu 5 lat do momentu ogłoszenia zamówienia. 
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niezbędne do wykonania 
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Zamawiający wyznacza rodzaj kwalifikacji zawodowych i najmniejszą liczbę osób, które je powinny posiadać, 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  



2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
 

Lp. Warunek Sposób realizacji 

1 

Potencjał sprzętowy 
niezbędny do wykonania 
przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wyznacza rodzaj i najmniejszą liczbę jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

2 

Innowacyjność niezbędna do 
wykonania przedmiotu 
zamówienia 

Zamawiający wyznacza zakres przedmiotowy i najmniejszą liczbę patentów, z których powinien był korzystać 
potencjalny wykonawca w ciągu 5 lat do momentu ogłoszenia zamówienia. 

3 

Kwalifikacje zawodowe kadry 
niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wyznacza rodzaj kwalifikacji zawodowych i najmniejszą liczbę osób, które je powinny posiadać, 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

4 

Doświadczenie zawodowe 
kadry niezbędne do 
wykonania przedmiotu 
zamówienia 

Zamawiający wyznacza doświadczenie zawodowe i najmniejszą liczbę osób, które je powinny posiadać, 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 



2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
 

Lp. Warunek Sposób realizacji 

1 

Potencjał sprzętowy 
niezbędny do wykonania 
przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wyznacza rodzaj i najmniejszą liczbę jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

2 

Innowacyjność niezbędna do 
wykonania przedmiotu 
zamówienia 

Zamawiający wyznacza zakres przedmiotowy i najmniejszą liczbę patentów, z których powinien był korzystać 
potencjalny wykonawca w ciągu 5 lat do momentu ogłoszenia zamówienia. 

3 

Kwalifikacje zawodowe kadry 
niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wyznacza rodzaj kwalifikacji zawodowych i najmniejszą liczbę osób, które je powinny posiadać, 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

4 

Doświadczenie zawodowe 
kadry niezbędne do 
wykonania przedmiotu 
zamówienia 

Zamawiający wyznacza doświadczenie zawodowe i najmniejszą liczbę osób, które je powinny posiadać, 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5 

Warunki pracy niezbędne do 
wykonania przedmiotu 
zamówienia 

Zamawiający wyznacza najmniejszy procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w stosunku do 
całkowitej liczby osób zatrudnionych u potencjalnego wykonawcy.  
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wykonania przedmiotu 
zamówienia 

Zamawiający wyznacza zakres przedmiotowy i najmniejszą liczbę patentów, z których powinien był korzystać 
potencjalny wykonawca w ciągu 5 lat do momentu ogłoszenia zamówienia. 

3 

Kwalifikacje zawodowe kadry 
niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wyznacza rodzaj kwalifikacji zawodowych i najmniejszą liczbę osób, które je powinny posiadać, 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

4 

Doświadczenie zawodowe 
kadry niezbędne do 
wykonania przedmiotu 
zamówienia 

Zamawiający wyznacza doświadczenie zawodowe i najmniejszą liczbę osób, które je powinny posiadać, 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5 

Warunki pracy niezbędne do 
wykonania przedmiotu 
zamówienia 

Zamawiający wyznacza najmniejszy procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w stosunku do 
całkowitej liczby osób zatrudnionych u potencjalnego wykonawcy.  

6 

Aktywizacja zawodowa 
niepełnosprawnych 
niezbędna do wykonania 
przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wyznacza najmniejszą liczbę osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę u 
potencjalnego wykonawcy.  

7 

Rozwój kadry niezbędny do 
wykonania przedmiotu 
zamówienia 

Zamawiający wyznacza najmniejszy procent osób, które nie ukończyły 35 roku życia, zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę w stosunku do całkowitej liczby osób zatrudnionych u potencjalnego wykonawcy. 
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