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Załącznik nr 3 do Zasad udzielania zamówień 

publicznych o wartości mniejszej niż 

130.000,00 zł 

WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Zamawiający Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań S.A.1  
zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Dostawę oprogramowania antywirusowego" 

2. Przedmiot zamówienia2 stanowi załącznik nr 1 OPZ 

3. Termin realizacji zamówienia: 7 dni 

4. Okres gwarancji3 nie dotyczy 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: 15.06.2021r. godz: 10.00 ul. Berwińskiego 5; 60-765 
Poznań  

6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert4: 

1) Cena - waga 60 %, 

2) Termin realizacji zamówienia - waga 40 %, 

7. Termin otwarcia ofert: 15.06.2021r. godz: 11.00 

8. Warunki płatności: 14 dni 

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Bogusław Woś tel: 61 6644913, Justyna 
Cienka tel. 61 6644983 justyna.cienka@radiopoznan.fm ( na wskazanego maila można 
złożyć pisemne zapytania do dnia 11.06.2021r, jak i końcową ofertę w przypadku nie 
posiadania podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego w formie skanu oraz ofertę 
pisemną przesłać na wskazany adres z dopiskiem: Dostawa oprogramowania 
antywirusowego). 

10. Sposób przygotowania oferty5: ofertę należy sporządzić w formie 
pisemnej/elektronicznej - w języku polskim/ ofertę można złożyć w formie pisemnej na 
adres ul. Berwińskiego 5; 60-765 Poznań / ofertę można złożyć jako skan podpisanych 
dokumentów na adres poczty elektronicznej: Justyna.Cienka@radiopoznan.fm/ofertę 
można złożyć jako korespondencję mailową na adres: j.w. / ofertę należy złożyć poprzez 
system zakupowy udostępniony przez Zamawiającego pod adresem marketplanet . 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma 
wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów 
ofert. 

12. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy6. 

Załącznik nr 1 OPZ, załącznik nr 2 FO do ZO, projekt umowy załącznik nr 3.  

 

Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Wspólny dla wszystkich części. 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, 

jeżeli: 

a. oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym, 

 
1 Podać nazwę 
2 Szczegółowo opisać co jest przedmiotem zamówienia. 
3 Jeśli jest wymagany. 
4 Obligatoryjnym kryterium jest zawsze cena. Oprócz ceny można stosować kryteria dotyczące właściwości kupowanego świadczenia. 
5 Należy dookreślić wymagania co do formy oferty. 
6 Wymienić załączniki przekazywane wykonawcom. 
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b. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 

c. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 

ofert, przyjmując zasadę że 1% = 1 punkt. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w 

niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert. 

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i 

wagami procentowymi: 

a. Cena - 60% 

b. Termin realizacji zamówienia - 40% 

4. Sposób oceny ofert 

a.  Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 
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gdzie: 

K1 -  liczba punktów w kryterium ceny 

Cmin -  najniższa cena spośród złożonych ofert 

Co -  cena oferty rozpatrywanej 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium „Cena” wynosi 60 

punktów. 

b. Punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia”  

Termin realizacji zamówienia należy podać w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do 

ZO 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium „Termin realizacji 

zamówienia” wynosi 40 punktów, według poniższych zasad punktacji: 

 

 

Termin realizacji zamówienia 

 

Liczba przyznawanych punktów w kryterium 

Termin realizacji zamówienia 

7 dni od dnia zawarcia umowy 0 pkt 

6 dni od dnia zawarcia umowy 10 pkt 

5 dni od dnia zawarcia umowy 20 pkt 

4 dni od dnia zawarcia umowy 30 pkt 

3 dni (i poniżej 3 dni jednak nie mniej niż 1 40 pkt 
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dzień) od dnia zawarcia umowy 

 

5. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się będzie ogólną punktacją, 

obliczoną jako suma punktów osiągniętych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów na 

podstawie następującego wzoru: 

K = K1 + K2 

gdzie: 

K - liczba punktów przyznanych ofercie 

K1 - liczba punktów w kryterium „Cena” 

K2 - liczba punktów w kryterium „Termin realizacji zamówienia” 

6. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  

7. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone jako zgodne z 

wymaganiami określonymi w niniejszym ZO. 

8. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy: 

a. oczywiste omyłki pisarskie, 

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO, niepowodujące istotnych zmian w treści 

ofert, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9. Wynik przedstawiany będzie w punktach. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy 

bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 

punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska 

najwyższą liczbę punktów. 

10. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 

zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.   

11. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w ZO. 

12. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

 


