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Sprostowanie do Zapytanie ofertowe nr 8/RPOWSL/2020 

W dn. 07.10.2020r. dokonano sprostowania w pkt IX „Kryteria oceny ofert" w zapytaniu 

ofertowym nr 8/RPOWSL/2020, celem usunięcia omyłki piśmienniczej. Omawiany pkt IX 

otrzymuje brzmienie: 

IX. Kryteria oceny ofert: 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące wagi punktowe/ 

procentowe: 

a) kryterium ceny: waga procentowa - 40%, maksymalna liczba punktów - 40, 

b) kryterium posiadanego doświadczenia zawodowego: waga procentowa - 60%, 

maksymalna liczba punktów - 60. 

2. Punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów będą przyznawane według wzoru: 

a) kryterium ceny: CENA (C) = (Cmin/Cof) x 40 

gdzie: 

Cmin to najniższa cena brutto spośród wszystkich rozpatrywanych ofert, 

Cof to zaoferowana centa brutto rozpatrywanej oferty, 

C to maksymalna liczba punktów przyznanych za cenę brutto dla rozpatrywanej 

oferty; 

b) kryterium posiadanego doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji 

zlecenia: 

od 2 do 3 lat doświadczenie w prowadzeniu superwizji w systemie pomocy 

społecznej/ pieczy zastępczej i wspierania rodziny - 20 pkt, 

od 3 do 5 lat doświadczenie w prowadzeniu superwizji w systemie pomocy 

społecznej/ pieczy zastępczej i wspierania rodziny - 40 pkt, 

powyżej 5 lat - 60 pkt. 

3. Suma przyznanych punktów będzie wyliczona według wzoru: 

S=C+D 

gdzie: 

Sto suma uzyskanych punktów, 

C to punkty przyznane za oferowaną cenę brutto za wykonanie zlecenia w PLN, 
- D to punkty przyznane za doświadczenie. 

4. Po przeprowadzeniu procedury oceny ofert zostanie sporządzona lista rankingowa. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

5. W sytuacji gdy dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera tą z najniższą ceną, a w przypadku identycznej ce , 

Zamawiający wybierze oferenta, który wyznaczył osobę do realizacji z najwyższym staż 
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pracy. 

Projekt „Wspieramy- Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

(Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) 




