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zobowiązań finansowYch w wysokoŚci odpowiadającej cenie oferty. Ewentualne pełnomocnictwo powinno być
pełnomocnictwem rodzajowym do występowania W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Należy
PrzedstawiĆ je w formie orYginału, bądź w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Pełnomocnictwo We właŚciwej formie należy dołączyć do oferty, Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia
Pełnomocnictwa w PrzYPadku jego braku lub gdy Wykonawcazłoży wadliwe pełnomocnictwo, oferty podpisane przez
osobY nieuPowaŻnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zostaną odrzucone.

Uwaga l WYkonawca moŻe skorzystaĆ ze wzoru pełnomocnictwa zatączonego do ogłoszenia (załącznik nr 2),

6. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze iocenie złoŻonych ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena brutto 80 % i Doświadczenie W pracy
z osobami z niepełnosprawnością 20%.

sposób ocenv i badania ofert

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

1) Zasady oceny wg kryterium ,,CENA' ,,C''

Znaczenie kryterium (waga) - 80%

oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów, inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena brutto

Ocena punktowa (C) = - x 80 = ilość punktów

cena brutto badanej oferty

Ofertom PozostałYch WYkonawców, spełniającym wymagania kryterium, przyplsana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
Punktów. WYliczenie Punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ZamawiającY udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu
oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru, Jeżeli wykonawca, którego oferta została
Uznana za najkorzYstniejszą uchYli się od zawarcia umowy Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty
spośród pozostałych ofert.

ZamawiającY PoPrawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające
na niezgodnoŚci ofertY z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych'zmian w treści oferty i poinformuje o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.

2) Zasady oceny Wg kryterium ,,DoŚWlADczENlE' ,,D''

Znaczenie kryterium |waga) -20%

Za Posiadanie wPisu do rejestru oŚrodków lub organizatorów turnusów rehabilitacyjnych zgodnie z art. ].0d Ustawy z dnia
27 sierPnia 1-997r, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z żOt8r,, poz.
511) i RozPorządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ].5 listopada 2007r.w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
(Dz. U, z 2014r. poz.1937). - 20 punktów.

Do ofertY naleŻY dołączYć kserokopie aktualnego wpisu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

ZamawiającY udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu
oraz zostanie uznana za najkorzYstniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. Jeżeli wykonawca, którego oferta została
uznana za najkorzYstniejszą uchYli się od zawarcia umowy Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty
spośród pozostałVch ofert.


