Szczegółowe warunki konkursu

(SWK)
konkursu ofeń na udzielanie świadczeń zd

iu prowadzonym w

W

. w ramach jednego pakietu oferent może złożyc tylko jednąofeńę,
o ofeńQ podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania przyjmującego zamówienie.
. błędy, omyłki i nieprawidłowościw ofeńach mogą być poprawiane popżez skreślenie błędnej heści
.
o

2.
5.

luó t<woty, z utzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treścipoprawnej
idaty poprawki oraz złoźeniepodpisu osoby do tego upowaznionej.
dokumenty składające się na ofeńę konkursową należy przedłożycw formie kserokopii
poświadcŹonej za- Żgodnośćz oryginałem przez Oferenta, W przypadku przedstawienia
nieczytelnej lJn ouozącej wątpliwość co do jej prawdziwości kserokopii dokumentu Udzielający
zamówienia może żądaó przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
ofeńa musizawieraó dokumenty iwymagane oświadczenia.

Okres związaniaofeńąwynosi30 dniod upływu terminu składania ofeń.

Wprowadzenie zmian do ofeń

przyjmujący zamówienie może wprowadzić zmiany lub wycofaó złoZoną ofeńę przed upływem terminu
st<łjóania"ołeń. powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofeńy powinno być złożonew sposób
iformie przewidzianej dla ofeńy z dopiskiem na kopercie ,,zmiana" lub,,wycofanie".

6.

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formulaz ofeńowy wraz z załączonymi dokumentami,
ktorych wykaz znajduje się w formularzu ofeńowym.

7.

Sposób i kryteria oceny ofeń

w przvpadku Pakietów nr 1 - 2
Cena brutto za jeden punkt rozliczeniowy - 80%.
ocena punktowa ceny zostanie wyliczona według wzoru matematycznego,
pomnożona przez wagę kryterium zgodnie z modułem proporcjonalności:
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W min

Wor

x

a liczba

punktow zostanie

100 xWk

Gdzie:

Pc - ilośó punktów, jakie otzyma ofeńa rozpatrywana w kryterium,,cena"
W min - najnizsza wańośó brutto spośrodwszystkich ważnych i nieodrzuconych ofeń
W or - wańość brutto oferty rozpatrywanej
WK - waga kryterium - B0o/o
Gotowośó do udzielania świadczeń -

20o/o

Gotowośćdo udzielania świadczeń
1x w tvsodniu

wiecei

niżtxwtvsodniu
20 pkt.

10 pkt.

ocena punktowa ww. kryterium zostanie wyliczona.według wzoru matematycznego, a liczba punktów

zostanie pomnożona przez wagę kryterium zgodnie z modułem proporcjonalności:

Pgdud =
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