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Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o dialogu technicznym 

 

Wstępne kryteria oceny ofert 

 

w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zakup specjalistycznej aparatury medycznej i wyposażenia w ramach realizacji zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla  

Oddziału Chirurgii Naczyniowej” 
 

Zapraszający: 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce 

Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka 

 

 

Projektowane kryteria oceny ofert: 

 

„Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa: 

Kryterium Znaczenie 
Liczba możliwych do 

uzyskania punktów 

Cena (C) 60% 60 

Gwarancja (G) 20% 20 

Jakość (J) 20% 20 

 

a) W kryterium cena (C) – dla obliczenia liczby uzyskanych punktów - zostanie zastosowany 

wzór: 

 

Cmin 

C  =  ---------------------   x 100 x 60% 

     Cn 

 

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny Cena 

C min – najniższa cena spośród oferowanych  

C n – cena badanej oferty  

 

Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, tj. poprzez odcięcie trzeciej i następnych 

cyfr po przecinku, trzecia i następne cyfry po przecinku nie będą brane pod uwagę. 

 

b) W kryterium  gwarancja (G) – dla obliczenia liczby uzyskanych punktów – zostanie 

zastosowany wzór: 

 

Gn 

G  =  ---------------------   x 100 x 20% 

     Gmax 

 

G – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny Gwarancja 

G max – najdłuższy zaoferowany okres Gwarancji 

G n – okres Gwarancji z badanej oferty 
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Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji to 24 miesiące, liczone od daty odbioru 

końcowego bez zastrzeżeń. 

Maksymalny okres gwarancji, który Zamawiający uwzględni dla potrzeb oceny w ramach kryterium 

gwarancji, to 60 miesięcy, liczone od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Nie zmienia to jednak 

tego, iż - w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy 

- Wykonawca będzie realizował swoje zobowiązania gwarancyjne z uwzględnieniem okresu 

gwarancji wskazanego w ofercie. 

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż minimalny wymagany przez 

Zamawiajacego, tj. krótszego niż 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt 2 ustawy Pzp. 

Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku podania przez 

Wykonawcę okresu gwarancji w innych jednostkach czasu niż miesiąc, Zamawiający przyjmie 

następujące zasady przeliczania jednostek czasu wskazanych przez Wykonawcę na miesiące: 1 

miesiąc  - 30 dni kalendarzowych, 1 miesiąc – 4 tygodnie, 1 rok – 12 miesiący.  

W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji Zamawiający 

przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny, tj. 24-miesięczny okres gwarancji. 

 

Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, tj. poprzez odcięcie trzeciej i następnych 

cyfr po przecinku, trzecia i następne cyfry po przecinku nie będą brane pod uwagę. 

 

c) W kryterium jakość (J) punkty zostaną przyznane na następujących zasad: 

 

 

Zamawiający zsumuje punkty przyznane w ramach poszczególnych podkryteriów, do obliczenia 

całkowitej liczby punktów w ramach kryterium jakość (J) zastosuje wzór: 

 

 

Jn 

J  =  ---------------------   x 100 x 20% 

     Jmax 

 

J – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny Jakość 

J max – największa całkowita liczba punktów uzyskana w podkryteriach  

J n – całkowita liczba punktów uzyskana w podkryteriach badanej oferty 

 

Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, tj. poprzez odcięcie trzeciej i następnych 

cyfr po przecinku, trzecia i następne cyfry po przecinku nie będą brane pod uwagę. 

 

1. Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + G + J 

W – ocena końcowa,  

C, G, J – poszczególne kryteria wskazane powyżej. 

 

Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę (sumę) 

punktów w ramach ww. kryteriów.” 


