
ZMIANA SIWZ Z DNIA 20 listopada 2013

Jest:
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

l.p. Kryterium
Znaczenie

procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium 

1. Cena ( C ) 50 50 punktów
2. Doświadczenie ( D ) 30 30 punktów
3. Kwalifikacje ( K ) 20 20 punktów

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:

1) Kryterium  „cena” punktowo oceniane będzie w skali  0-50 pkt. Liczba punktów (C) w 
powyższym kryterium liczona będzie następująco:
         
       cena oferty najtańszej
C = -------------------------------     x 100
        cena oferty ocenianej

Sumę oceny tego kryterium stanowić będzie liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 
współczynnik 0,50 odpowiadający wadze kryterium „cena”.

2) Kryterium doświadczenie punktowo oceniane będzie w skali 0-30 pkt.
Ocena punktowa dla kryterium doświadczenie zostanie ustalona następująco:

1) doświadczenie  w  świadczeniu  usług  edukacyjnych  lub  szkoleniowych  w okresie 
poprzedzającym upływ terminu składania ofert, w których odbiorcami ostatecznymi 
były dzieci lub młodzież szkolna wg następującej punktacji:

a) do 2 lat doświadczenia w ww. usługach - 0 pkt.,
b) od 2 lat do mniej niż 5 lat doświadczenia w ww. usługach - 1 pkt.,
c) od 5 lat do mniej niż 10 lat doświadczenia w ww. usługach - 5 pkt.,
d) od 10 lat do mniej niż 15 lat doświadczenia w ww. usługach - 10 pkt.,
e) od 15 lat i więcej lat doświadczenia w ww. usługach - 20 pkt.

2) doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z UE ze środków EFS o 
charakterze  edukacyjno-szkoleniowym.  Ocenie  zostaną  poddane  także  projekty 
„starsze”  niż  z  okresu  ostatnich  3  lat.  Jeżeli  do  wykazania  warunku  udziału  w 
postępowaniu  zostanie  wykazana  usługa  które  została  realizowana  w  ramach 
projektu współfinansowanych z UE ze środków EFS, zostanie wzięta pod uwagę w 
kryterium oceny ofert. Nie jest badana wartość ani czas trwania projektu, tylko ich 
liczba.

Punktacja: 
a) brak doświadczenia w realizacji projektu – 0 pkt.,
b) od 1 do 3 projektów - 1 pkt,
c) od 4 do 5 projekty - 5 pkt,
d) od 6 i więcej projektów - 10 pkt.



Sumę oceny tego kryterium stanowić będzie liczba łączna uzyskanych punktów w pkt 1 i 
2 . 

3) Kryterium kwalifikacje punktowo oceniane będzie w skali 0 -20 pkt.  
Ocena punktowa dla kryterium kwalifikacji zostanie ustalona zostanie na podstawie: 

1) posiadanych  przez kadrę kwalifikacje nie mniejszych niż te które określił Minister 
Edukacji  w rozporządzeniu z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczególnych 
kwalifikacji  wymaganych  od  nauczycieli  oraz  określenia  szkół  i  wypadków w 
których  można  zatrudniać  niemających  wyższego  wykształcenia  lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli wg następującej punktacji:

a) od 1 – 7 osób (nauczycieli)  wykonujących bezpośrednio usługę spełniających w/w 
kryterium – 5 pkt.,
b)  więcej niż 7 osób (nauczycieli) wykonujących bezpośrednio usługę spełniających 
w/w  kryterium - 10 pkt.

2) przeszkolenie  w  zakresie  równości  szans  –  zasada  równości  szans  kobiet  i 
mężczyzn  (np.  zaświadczenie  od  podmiotu  przeprowadzającego  właściwe 
szkolenie w tym zakresie) wg następującej punktacji: 

a) od 1 – 7 osób (nauczycieli)  wykonujących bezpośrednio usługę spełniających w/w 
kryterium – 5 pkt.,
b)  więcej niż 7 osób (nauczycieli) wykonujących bezpośrednio usługę spełniających 
w/w  kryterium - 10 pkt.

3.  Łączną ocenę oferty stanowić będzie ocena końcowa jaką otrzyma wykonawca  we 
wszystkich trzech kryteriach. 
4. Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia wykonawcy, który spełnia warunki 
wymagane przepisami ustawy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 
ustawie, który spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji oraz uzyskał 
najwyższą ilość punktów we wszystkich  trzech kryteriach łącznie.

Powinno być:
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

l.p. Kryterium
Znaczenie

procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium 

1. Cena ( C ) 50 50 punktów
2. Doświadczenie ( D ) 30 30 punktów
3. Kwalifikacje ( K ) 20 20 punktów

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:

1) Kryterium „cena” punktowo oceniane będzie następująco:
          

 oferta z najniższą ceną uzyskuje komplet punktów w kryterium ceny, tj. 50 pkt.,
 2 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 47 pkt.,
 3 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 44 pkt.,
 4 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 41 pkt.,
 5 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 38 pkt.,



 6 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 35 pkt.,
 7 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 32 pkt.,
 8 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 29 pkt.,
 9 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 26 pkt.,
 10 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 23 pkt.,
 11 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 20 pkt.,
 12 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 17 pkt.,
 13 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 14 pkt.,
 14 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 11 pkt.,
 15 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 8 pkt.,
 16 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 5 pkt.,
 17 cenowo w kolejności oferta uzyskuje 2 pkt.,
 18 i nast. cenowo w kolejności oferta uzyskuje 0 pkt.,

2) Kryterium doświadczenie punktowo oceniane będzie w skali 0-30 pkt.
Ocena punktowa dla kryterium doświadczenie zostanie ustalona następująco:

3) doświadczenie  w  świadczeniu  usług  edukacyjnych  lub  szkoleniowych  w okresie 
poprzedzającym upływ terminu składania ofert, w których odbiorcami ostatecznymi 
były dzieci lub młodzież szkolna wg następującej punktacji:

f) do 2 lat doświadczenia w ww. usługach - 0 pkt.,
g) od 2 lat do mniej niż 5 lat doświadczenia w ww. usługach - 1 pkt.,
h) od 5 lat do mniej niż 10 lat doświadczenia w ww. usługach - 5 pkt.,
i) od 10 lat do mniej niż 15 lat doświadczenia w ww. usługach - 10 pkt.,
j) od 15 lat i więcej lat doświadczenia w ww. usługach - 20 pkt.

4) doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z UE ze środków EFS o 
charakterze  edukacyjno-szkoleniowym.  Ocenie  zostaną  poddane  także  projekty 
„starsze”  niż  z  okresu  ostatnich  3  lat.  Jeżeli  do  wykazania  warunku  udziału  w 
postępowaniu  zostanie  wykazana  usługa  które  została  realizowana  w  ramach 
projektu współfinansowanych z UE ze środków EFS, zostanie wzięta pod uwagę w 
kryterium oceny ofert. Nie jest badana wartość ani czas trwania projektu, tylko ich 
liczba.

Punktacja: 
a) brak doświadczenia w realizacji projektu – 0 pkt.,
b) od 1 do 3 projektów - 1 pkt,
c) od 4 do 5 projekty - 5 pkt,
d) od 6 i więcej projektów - 10 pkt.

Sumę oceny tego kryterium stanowić będzie liczba łączna uzyskanych punktów w pkt 1 i 
2 . 

3) Kryterium kwalifikacje punktowo oceniane będzie w skali 0 -20 pkt.  
Ocena punktowa dla kryterium kwalifikacji zostanie ustalona zostanie na podstawie: 
1)  posiadanych   przez  kadrę kwalifikacje  nie  mniejszych  niż  te  które  określił  Minister 
Edukacji w rozporządzeniu z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczególnych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudniać 
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 
wg następującej punktacji:
a)   7 – 10  osób (nauczycieli)   wykonujących bezpośrednio usługę spełniających w/w 
kryterium – 1 pkt.,
b)  11  -  14  osób  (nauczycieli)   wykonujących  bezpośrednio  usługę  spełniających  w/w 



kryterium – 3 pkt.,
c) od 15 - 18 osób (nauczycieli)  wykonujących bezpośrednio usługę spełniających w/w 
kryterium – 5 pkt.,
d) od 19 - 22 osób (nauczycieli)  wykonujących bezpośrednio usługę spełniających w/w 
kryterium – 7 pkt.,
e) powyżej 22 osób (nauczycieli)  wykonujących bezpośrednio usługę spełniających w/w 
kryterium – 10 pkt.

2) przeszkolenie w zakresie równości szans – zasada równości szans kobiet i mężczyzn 
(np. zaświadczenie od podmiotu przeprowadzającego właściwe szkolenie w tym zakresie) 
wg następującej punktacji: 
a)  7  –  10   osób  (nauczycieli)   wykonujących  bezpośrednio  usługę  spełniających  w/w 
kryterium – 1 pkt.,
b)  11  -  14  osób  (nauczycieli)   wykonujących  bezpośrednio  usługę  spełniających  w/w 
kryterium – 3 pkt.
c) od 15 - 18 osób (nauczycieli)  wykonujących bezpośrednio usługę spełniających w/w 
kryterium – 5 pkt.
d) od 19 - 22 osób (nauczycieli)  wykonujących bezpośrednio usługę spełniających w/w 
kryterium – 7 pkt.
e) powyżej 22 osób (nauczycieli)  wykonujących bezpośrednio usługę spełniających w/w 
kryterium – 10 pkt.

3.  Łączną ocenę oferty stanowić będzie ocena końcowa jaką otrzyma wykonawca  we 
wszystkich trzech kryteriach. 
4. Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia wykonawcy, który spełnia warunki 
wymagane przepisami ustawy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 
ustawie, który spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji oraz uzyskał 
najwyższą ilość punktów we wszystkich  trzech kryteriach łącznie.


