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KRYTERIA WYBORU 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 Źródło: UZP, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji - nowe unijne 

dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych. 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i 

inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w 

szczególności: 

 jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i 

funkcjonalne; 

 aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o 

których mowa w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych 

lub uwzględnianie potrzeb użytkowników; 

 aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu 

zamówienia; 

 aspekty innowacyjne; 

 organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych 

do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość 

wykonania zamówienia; 

 serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak 

termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

 Kryteria oceny ofert są związane z przedmiotem 

zamówienia, jeżeli dotyczą robót budowlanych, dostaw lub 

usług, które mają być zrealizowane w ramach tego 

zamówienia, we wszystkich aspektach oraz w 

odniesieniu do poszczególnych etapów ich cyklu 

życia, w tym procesu produkcji, dostarczania lub 

wprowadzania na rynek, nawet jeżeli nie są istotną cechą 

przedmiotu zamówienia. 

 Zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób 

jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie 

informacji przedstawianych przez wykonawców. 

KRYTERIA OCENY OFERT 

 Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości 

wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności 

ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

 Kryteriami oceny ofert są inne kryteria odnoszące się do 

przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

 organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć 

znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 

 Zamawiający może ustalić stałą cenę lub koszt jeżeli 

przepisy powszechnie obowiązujące lub właściwy organ 

określiły stałą cenę lub koszt. W takim przypadku 

kryteriami oceny ofert są inne kryteria. 
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Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz 

ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne 

kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 

60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia 

standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych 

cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do 

protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie 

przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 

72 ust. 2 i art. 80 ust. 3. 

KRYTERIA OCENY OFERT 

KOSZT 

Kryterium kosztu można określić z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia, 

który może obejmować w szczególności koszty: 

1) poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników związane z: 

a) nabyciem, 

b) użytkowaniem, w szczególności zużycie energii i innych zasobów, 

c) utrzymaniem, 

d) wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty zbierania i recyklingu; 

2) przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia 

produktu, usługi lub robót budowlanych dotyczące emisji gazów cieplarnianych i 

innych zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile ich 

wartość pieniężną można określić i zweryfikować. 

W przypadku gdy zamawiający szacuje koszty z wykorzystaniem podejścia 

opartego na rachunku kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia, określa w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dane, które mają przedstawić 

wykonawcy, oraz metodę, którą zastosuje do określenia kosztów cyklu życia na 

podstawie tych danych. 
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Kryterium Waga [%] Liczba 

punktów 

Sposób oceny wg wzoru 

Łączna 

cena 

ofertowa 

brutto 

70% 70       Cena najtańszej oferty 

C = -------------------------  x 70 pkt 

        Cena badanej oferty 

Jakość 30% 30 Sposób oceny zgodnie z pkt. 5 

RAZEM 100% 100   


