1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert na podstawie niżej opisanych kryteriów. Zamawiający
wyznaczył następujące kryteria oceny ofert oraz ustalił ich znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie w %

1

Cena

60 %

2

Doświadczenie eksperta

40 %

RAZEM

100 %

Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = LC + LD
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
LC – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Cena”
LD – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Doświadczenie eksperta prelegenta”
Oferty podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów. Oferta może
uzyskać maksymalnie 100 pkt, z tym, że:
a)

w kryterium „Cena” – maksymalnie 60 pkt,

b)

w kryterium „Doświadczenie eksperta” – maksymalnie 40 pkt.

Liczba punktów w każdym z kryteriów przyznana zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:
Cena - Punkty w kryterium Cena zostaną obliczone wg następującego wzoru:
𝐿𝐶 =

Cmin
𝑥 60
Cb

gdzie:
LC

- oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie za kryterium Cena

Cmin

- oznacza Cenę brutto oferty, z oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert

Cb

- oznacza Cenę brutto oferty z ocenianej oferty

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pn. „Rozwój gospodarki cyrkularnej poprzez udoskonalenie instrumentów polityki
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Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający zaokrąglał będzie wyniki do dwóch miejsc po przecinku
(z zastosowaniem reguł matematycznych):
•

w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa,
wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155
musi zostać zaokrąglona do 0,16);

•

w sytuacji, kiedy na

trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa,

wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że np. wartość 0,154
musi zostać zaokrąglona do 0,15);
Doświadczenie eksperta - Ocena ofert w ramach niniejszego kryterium dokonana będzie na
podstawie zawartej w badanej ofercie informacji odnoszącej się do doświadczenia eksperta
w zakresie wykładów na temat związany z gospodarką cyrkularną oraz znajomości struktury
gospodarczej przedsiębiorstw Województwa Łódzkiego.
Punkty w kryterium Doświadczenie eksperta przyznawane będą na podstawie następującego
schematu:
•

oferta otrzyma 10 punktów – w przypadku spełnienia przez Wykonawcę kryteriów
dotyczących doświadczenia eksperta opisanych w punkcie 1 lit. e) zapytania
ofertowego PBVII.0441.7.5.2020.PP;

•

oferta otrzyma 20 punktów – w przypadku udziału eksperta w roli prelegenta
w

5-10 wydarzeniach

o charakterze międzynarodowym oraz

spełnieniu

pozostałych kryteriów określonych w punkcie 1 lit. e) zapytania ofertowego
PBVII.0441.7.5.2020.PP;
•

oferta otrzyma 30 punktów – w przypadku udziału eksperta w roli prelegenta
w 5-10 wydarzeniach o charakterze międzynarodowym, udziału eksperta
w 4-5 projektach międzynarodowych;

•

oferta otrzyma 40 punktów – w przypadku udziału eksperta w roli prelegenta
w 11 i więcej wydarzeniach o charakterze międzynarodowym, udziału eksperta
w 6 i więcej projektach międzynarodowych.
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