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Wykaz warunków udziału w postępowaniu i wykaz kryteriów oceny ofert wraz z ich 

wagami  

I. Warunki udziału w postepowaniu 

1. Warunek posiadania zdolności zawodowej (wiedza i doświadczenie) 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem należytego wykonania, 

w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dwóch usług w całości polegających na 

realizacji badania/ewaluacji/analizy/ekspertyzy w obszarze oceny wpływu krajowych i/lub 

regionalnych polityk publicznych z zakresu zdrowia ludności (np. krajowych/regionalnych 

programów zdrowotnych) na sytuację w obszarze zdrowia (tj. zmianę stanu zdrowia ludności 

w kraju/regionie/regionach i/lub zmiany w obszarze funkcjonowania systemu ochrony 

zdrowia i usług zdrowotnych dla ludności w kraju/regionie/regionach) o wartości co najmniej 

50 tys. zł brutto każda. 

W przypadku gdy mowa jest o kraju/regionie/regionach należy pod tymi sformułowaniami 

rozumieć odpowiednio Polskę/region/regiony w Polsce. 

 

II. Kryteria oceny ofert 

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 

zastosuje następujące kryteria oceny ofert: 

 



2 
 

Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

(zaokrąglenie matematyczne). Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do przedstawionych 

kryteriów może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta 

oferta, która spełnia wszystkie wymagania oraz otrzyma największą ilość punktów po 

zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych kryteriach.  

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium 

o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej 

wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie 

można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

Nazwa kryterium Waga w % 

1. Kryterium ceny: Cena zamówienia brutto 40% 

2. Kryterium jakościowe: Potencjał zespołu badawczego 24% 

3. Kryterium jakościowe: Dodatkowe metody/techniki 

badawcze wraz próbami badawczymi respondentów 

36% 


