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Szczegółowy opis sposobu oceny ofert 
 

ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 

1. Ocena ofert dokonywana będzie w oparciu o niżej wskazane kryteria: 

1) Kryterium „Cena brutto oferty” - według następującego wzoru: 

CN - najniższa cena 

C = -------------------------------------------------- x 60 

CB - cena w ofercie badanej 

C- liczba punktów otrzymanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena brutto oferty” 

CN - najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie 

CB - cena w ofercie badanej 

Do oceny oferty w tym kryterium Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto zaoferowaną przez 
Wykonawcę w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia. 

2) Kryterium „Orzecznictwo” (O) - ocena parametru SIP zostanie dokonana na podstawie liczby 
orzeczeń, zadeklarowanej w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 
Zaproszenia. Powyższe kryterium zostanie obliczone wg poniższego wzoru: 

Badana wartość liczbowa 
w ramach oferowanej przez wykonawcę cechy 

O = --------------------------------------------------------------------- x maksymalna liczba pkt w ramach 
ocenianej cechy 

Największa oferowana wartość liczbowa 
w ramach oferowanej cechy 

W kryterium Orzecznictwo (O) ocenie podlegać będzie suma dostępnych na dzień składania ofert,   
w oferowanym przez Wykonawcę SIP orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz 
sądów apelacyjnych, okręgowych, rejonowych, orzeczeń administracyjnych w tym m. in. Głównej 
Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy 
Ministerstwie Finansów, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Regionalnych Izb 
Obrachunkowych, orzeczeń Zespołu Arbitrów i Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu 
Zamówień Publicznych; do orzecznictwa nie należy wliczać pism urzędowych. 

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże oferowanej liczby orzeczeń w formularzu ofertowym, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia, wówczas jego oferta otrzyma 0 punktów w 
zakresie tego kryterium. 
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3) Kryterium „Komentarze” (K) - ocena parametru SIP zostanie dokonana na 
podstawie liczby komentarzy zadeklarowanej w formularzu ofertowym, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia.. Powyższe kryterium 
zostanie obliczone wg poniższego wzoru: 

Badana wartość liczbowa 
w ramach oferowanej przez wykonawcę cechy 

K = ------------------------------------------------------------------- x Maksymalna liczba pkt w 
ramach 

ocenianej cechy 
Największa 
oferowana wartość 
liczbowa w ramach 
oferowanej cechy 

W kryterium Komentarze (K) ocenie podlegać będzie suma komentarzy 
różnych autorów do aktualnego stanu prawnego pojedynczego artykułu 
(paragrafu) aktu  prawnego,  dostępnych  na dzień składania ofert, w 
oferowanym przez Wykonawcę SIP z zakresu prawa polskiego i prawa 
europejskiego. 

Pod pojęciem komentarz należy rozumieć omówienie lub interpretację 
przepisów pojedynczego artykułu (paragrafu) aktu prawnego niezależnie od 
tego czy stanowi on odrębną całość czy część większej publikacji). Do 
komentarzy nie są zaliczane monografie, artykuły z czasopism lub ich 
fragmenty, orzecznictwo sądowe, stanowiska organów administracji, 
odpowiedzi na pytania i poradnictwo dotyczące rozwiązania określonego 
stanu faktycznego 

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże oferowanej liczby komentarzy  
w tabeli wskazanej formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 1 do Zaproszenia, wówczas jego oferta otrzyma 0 punktów w zakresie 
tego kryterium. 

2. Dla kryterium Cena brutto przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt i tak 
zostanie przeliczona liczba punktów. 

3. Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie w danej części zamówienia 
będzie obliczana wg następującego wzoru: LP=C+O+K. 

LP - łączna liczba punktów przyznana ofercie badanej 

C - liczba punktów przyznana ofercie  badanej w  

kryterium Cena brutto oferty O - liczba punktów 

przyznana ofercie badanej w kryterium Orzecznictwo 

K - liczba punktów przyznana ofercie badanej w kryterium Komentarze. 
 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę 

punktów. 


