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zaoferuje udzielenie na dostarczony przedmiot zamówienia wydłużonej gwarancji, dłużej niż określona 
w pkt 1. 5) lit b (tj. 24 miesiące), wydłużonej o podaną w ofercie liczbę (ilość) miesięcy, pozostałe 
oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch  miejsc po przecinku 
– końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt)  
obliczoną wg wzoru: 

                                 Gbad 
                                                       „G”  =     ---------    x 100 pkt x 20% 

                                                             Gdop 

 
gdzie:  Gbad – ilość dni, o którą Wykonawca skróci termin wykonania zamówienia, podana w ofercie 
                        badanej, 

 Gdop – dopuszczalna maksymalna ilość dni skracająca termin wykonania zamówienia (12), 
 20% – waga kryterium „T” 

Maksymalny czas dodatkowej gwarancji brany pod uwagę przy ocenie oferty to 12 miesięcy.  
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wydłużenia gwarancji o 13 i więcej miesięcy 
Zamawiający przyjmie jako podstawę do oceny maksymalną dopuszczoną liczbę miesięcy (12).  

Ocena ofert w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w ust. 3 pkt 2 
formularza oferty (załącznik nr 2  do zapytania ofertowego). W przypadku nie podania w ust. 3 pkt 2 
formularza oferty żadnej informacji, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji  
o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. 

Uwaga: maksymalna ilo ść punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 20,0 0 pkt; 

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą 
liczbę punktów - sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „G”) w oparciu  
o podane w pkt 5.1. kryteria oceny ofert.  
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych  
w kryterium „C” + „G”) Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który zaoferował 
wykonanie zamówienia za niższą cenę (która uzyskała najwięcej punktów  
w kryterium „C”). Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o których mowa  
w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym 
terminie ofert dodatkowych. 

6. Przygotowanie i zło żenie ofert:  

1) Sposób przygotowania ofert: 

a) oferta sporządzona wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego oraz załączniki do oferty 
powinny być napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem – na maszynie 
do pisania, komputerze lub czytelnym drukowanym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem lit. c, 

b) oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być 
podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione, 

c) dołączone do oferty dokument w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone 
klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne 
nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego 
oświadczenie, 

d) zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi 
numerami, 

e) każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez Wykonawcę lub 
jego pełnomocnika, 

f) wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego 
pełnomocnika, 

g) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta; 

2) złożenie ofert: 

a) Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, 
adresem Zamawiającego i nazwą zamówienia, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 

b) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy  
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 
osobiście lub za pośrednictwem posłańca, 


