
OCENA OFERT 

Kryteria oceny ofert, którymi IP 2 w KPRM będzie się kierowało się przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.  

DLA CAŁOŚCI USŁUGI: 

L.p. Kryterium Waga Punkty 

1 Cena 60% max 60 pkt 

2 
Liczba audytów przeprowadzonych w zakresie projektów 

współfinansowanych z EFS 
20% max 20 pkt 

3 
Czas potrzebny do realizacji zamówienia  

(liczba dni roboczych  potrzebnych do weryfikacji dokumentów w siedzibie IP 2)  
20% max 20 pkt 

GDZIE:  

1. CENA - WAGA 60 %: 

Oferta z najniższą zaoferowaną ceną otrzyma 60 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej 

punktów –  ocena ofert zostanie wyliczona wg wzoru: 

Wartość punktowa  = 60 x (c min / c b) 

c min - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 

c b - cena oferty badanej 

2. LICZBA AUDYTÓW PRZEPROWADZONYCH W ZAKRESIE PROJEKTÓW 

WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS – WAGA 20 %  

Oferty zweryfikowane zostaną pod kątem liczby przeprowadzonych i udokumentowanych audytów 

ze środków EFS. Ocena ofert zostanie wyliczona zgodnie z zasadą: 

 3 – 10 audytów 5 pkt, 

 11 - 15 audytów 10 pkt, 

 16 – 20 audytów 15 pkt, 

 21 i więcej audytów 20 pkt. 

3. CZAS POTRZEBNY DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA – WAGA 20% 
(LICZBA DNI ROBOCZYCH  POTRZEBNYCH DO WERYFIKACJI DOKUMENTÓW W SIEDZ IBIE IP 2)  

Oferta z najniższą zaproponowaną dni roboczych  potrzebnych do weryfikacji dokumentów 

w siedzibie IP 2 otrzyma 20 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej punktów. 

Ocena zostanie wyliczona wg wzoru: 



Wartość punktowa = 20 x (cz min/cz b) 

cz min - czas - liczba dni roboczych  potrzebnych do weryfikacji dokumentów w siedzibie IP 2 

oferty, w której wskazano najniższą liczbę dni 

cz b – czas - liczba dni roboczych  potrzebnych do weryfikacji dokumentów w siedzibie IP 2 dla 

oferty badanej 

 

OCENĘ KOŃCOWĄ OFERTY STANOWI SUMA PUNKTÓW UZYSKANYCH W TRZECH 

WW. KRYTERIACH. OFERTA Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ PUNKTÓW ZOSTANIE WYBRANA JAKO 

NAJKORZYSTNIEJSZA. 

 

 

 

 

 

 


