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22. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

 

Dot. Część 1, 2, 3, 4, 5, 

 

1. Cena - 100 % 

Cena w ofercie przetargowej musi obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówie-

nia. 

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły: 

 

                              Wartość oferty najtańszej (brutto) 

Ocena oferty X = ….................................................. x 100 

                              Wartość oferty ocenianej (brutto) 

 

Jeżeli zaoferowana przez danego Wykonawcę cena oferty wydawać się będzie rażąco niska w sto-

sunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykona-

nia przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez niego w treści SIWZ i 

ogłoszenia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, a w szczególności będzie niższa o 30% od 

wartości zamówienia brutto lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawia-

jący zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, 

chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.  

 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę. 

 

Dot. Część 6 

 

1. Cena - 100 % 

Cena w ofercie przetargowej musi obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówie-

nia. 

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły: 

 

 

                              Wartość oferty najtańszej (brutto)⁎¹ 

Ocena oferty X = ….................................................. x 100 

                              Wartość oferty ocenianej (brutto)⁎² 

 

⁎¹ Wartość oferty najtańszej (brutto) – średnia arytmetyczna wszystkich cen jednostkowych brutto 

za wykonanie usługi dla 1 Mg odpadu wskazanych w pkt 4 formularza ofertowego oferty najtań-

szej. 

 

⁎² Wartość oferty ocenianej (brutto) - średnia arytmetyczna wszystkich cen jednostkowych brutto 

za wykonanie usługi dla 1 Mg odpadu wskazanych w pkt 4 formularza ofertowego oferty ocenianej 
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Jeżeli zaoferowana przez danego Wykonawcę cena oferty wydawać się będzie rażąco niska w sto-

sunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykona-

nia przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez niego w treści SIWZ i 

ogłoszenia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, a w szczególności będzie niższa o 30% od 

wartości zamówienia brutto lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawia-

jący zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, 

chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.  

 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę. 

 


