Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego.
3. Warunki Udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.
4. Tajemnica przedsiębiorcy:
4.1. jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 419 z późn. zm.), powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie
lub oddzielnie),
4.2. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że
nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżenie Wykonawcy będzie skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże on,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
4.3. stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez dokonania wykazania,
nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów,
4.4. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących :
a) nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy,
b) ceny oferty,
c) terminu wykonania zamówienia,
4.5. zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, których Wykonawca nie wykazał, że stanowią one tajemnicę
przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego.
5. Kryteria oceny ofert:
Cena przedmiotu zamówienia
5.1. Cena oferty winna być obliczona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.
5.2.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Formularza ofertowego i określenia w nim ceny za
wszystkie elementy zamówienia. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu
zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące.
5.3. Cenę należy podać w PLN w rozbiciu na poszczególne trasy i ogółem.
6. Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny
oferty.
Cena przedmiotu zamówienia 100%- 100 pkt
7. Opis przyznawania punktacji - sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
Oferty:
7.1.Cena przedmiotu zamówienia – obejmuje cenę wykonania dostawy. Oferta z najniższą ceną otrzyma
maksymalną ilość punktów = 100 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty
najtańszej wg wzoru:
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C
- liczba punktów za cenę ofertową
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad - cena oferty badanej
Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
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