
Załącznik nr 1  

Kryteria dokonywania oceny oferty: 

Ocena ofert według wymienionych poniżej kryteriów zostanie dokonana na podstawie 

wymienionych zależności z uwzględnieniem przypisanych im wag: 

proponowanej dziennej ceny wynajmu powierzchni użytkowej pływalni przeznaczonej 

do prowadzenia zajęć (łączna cena wynajmu dwóch torów basenu sportowego przez 

dwie godziny i piętnaście minut oraz jednej godziny basenu rekreacyjnego)  ........50% 

doświadczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w nauce pływania 

rozumianej jako legitymowanie się przez oferenta doświadczeniem  kadry 

instruktorskiej w prowadzeniu zajęć nauki pływania dzieci i młodzieży, w tym z 

grupami zorganizowanymi z placówek oświatowych (jako dopuszczalnym 

dokumentem potwierdzającym powyższy fakt będzie legitymowanie się 

doświadczeniem instruktorów prowadzących zajęcia w w/w zakresie, z których usług 

korzystać będzie oferent w ramach organizacji zajęć nauki pływania) …...............25% 

ceny za jedną jednostkę lekcyjną zajęć nauki pływania oferowanej dla indywidualnego 

klienta ……………………………………………………………...……………….25%  

razem   .....................................................................................................................100% 

 

I. Kryterium cena wynajmu 

Ocena w tym kryterium wyrażona będzie w sposób punktowy. 

Punkty za kryterium cena wynajmu będą obliczone wg wzoru: 

      

                       C  

           P = ---------- x 100 pkt x 50% 

                     Cn 

gdzie  P - punkty uzyskane przez rozpatrywanego oferenta  

          C - wartość oferty rozpatrywanej 

          Cn - wartość najkorzystniejszej oferty 

 

II. Kryterium doświadczenia  

Ocena w tym kryterium dokonana będzie na podstawie przedłożonych dokumentów i 

wyrażona w sposób punktowy. Brane będzie pod uwagę doświadczenie kadry 

instruktorskiej (czterech najbardziej doświadczonych osób) w okresie ostatnich ośmiu 

lat.  

OSiR Włochy przyzna  odpowiednią  ilość punktów od 0 pkt. do 100 pkt. Za każdy 

pełny, ponad wymagane dwa, rok doświadczenia, każdego z czterech ocenianych 

instruktorów, w dotychczasowym prowadzeniu zajęć nauki pływania przyznane 

zostanie 5 punktów. 



Następnie na podstawie poniższego wzoru obliczona będzie ostateczna ilość punktów 

uzyskana przez daną ofertę w kryterium doświadczenia (z uwzględnieniem wagi 

kryterium). 

    

         D =Di x 25% 

                  

gdzie  D - punkty uzyskane za dane kryterium przez rozpatrywanego oferenta 

           Di - suma punktów przyznana badanej ofercie 

            

III. Kryterium cena jednostkowa 

Ocena w tym kryterium wyrażona będzie w sposób punktowy. OSiR Włochy przyzna  

odpowiednią  ilość punktów od 0 pkt. do 100 pkt. Za każde 1 zł. poniżej ceny 

maksymalnej (33 zł.) przyznane zostanie 10 punktów. 

 

Punkty za kryterium cena jednostkowa będą obliczone wg wzoru: 

 

                        

           J = Fi x 25% 

                      

gdzie  J - punkty uzyskane za dane kryterium przez rozpatrywanego oferenta  

          Fi - suma punktów przyznana badanej ofercie 

           

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów (P+D+J), stanowiącą sumę punktów w kryteriach cena wynajmu, 

doświadczenie oraz cena jednostkowa (z uwzględnieniem wagi każdego 

kryterium). W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa lub więcej 

podmioty, preferowany będzie ten podmiot, którego kadra instruktorska będzie 

miała większe doświadczenie w prowadzeniu zajęć nauki pływania z grupami 

zorganizowanymi z placówek oświatowych. 

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta stosowna 

umowa. 

OSiR Włochy zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania 

przyczyny. 


