
TAK NIE 
Informacje ogólne 

1 Wartość przekracza 50 tys. PLN netto

2
Zamówienia nie są udzielone podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo - Wyłączenia w 
sekcji 6.5.2 Wytycznych

3 Brak powiązań osobowo kapitałowych (bezstronność i obiektywność)

4
Opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny i wyczerpujący
Brak uprzywilejowania/wyeliminowania wykonawców/produktów

5 Opis przedmiotu zamówienia zawiera kody CPV

6
Warunki udziału w post. proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (Zasady uczciwej konkurencji i 
równego traktowania) 
Kryteria Oceny Ofert

7 Każde kryterium oceny ofert odnosi się do danego przedmiotu zamówienia
8 Każde kryterium (i opis jego stosowania) jest jednoznaczne i precyzyjne
9 Wagi (znaczenie) kryteriów umożliwiają wybór najkorzystniejszej oferty

10 Kryteria oceny ofert nie dotyczą właściwości wykonawcy

11

Cena jako jedyno kryterium oceny ofert. 
(Wskazane jest stosowanie dodatkowo jako kryterium oceny innych wymagań odnoszących się do 
przedmiotu zamówienia)

12 Czy zastosowano inne kryteria oceny ofert ?
Termin

13
Termin na złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty do zamawiającego) co najmniej 7 dni – w 
przypadku dostaw i usług.
Spełnienie zasady konkurencyjności

14 Upubliczniono zapytanie ofertowe 
15 Zapytanie zawiera opis przedmiotu zamówienia
16 Zapytanie zawiera warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
17 Zapytanie zawiera kryteria oceny oferty
18 Zapytanie zawiera informację o wagach punktowych/procentowych kryteriów oceny oferty
19 Zapytanie zawiera opis przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
20 Zapytanie zawiera termin składania ofert
21 Zapytanie zawiera termin realizacji umowy
22 Zapytanie zawiera informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych

23
Zapytanie zawiera określenie warunków istotnych zmian umowy, o ile przewiduje się możliwość 
zmiany takiej umowy

24
Zapytanie zawiera informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile  przewiduje się taką 
możliwość

25
Zapytanie zawiera opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych, jeżeli dopuszcza się ich 
składanie

26
informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 7 lit. g
podrozdziału 6.5 (Wytycznych), o ile przewiduje udzielenie tego typu zamówień

27

W przypadku wprowadzenia zmian w postępowaniu ofertowym - czy jest informacja zawierająca: 
datę upublicznienia zmienianego zapytania/opis zmian. Czy jest przedłużony termin składania ofert o 
czas niezbędny do wprowadzenia zmian

28
Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego - czy została 
zamieszczona tam gdzie zostało zamieszone zapytanie ofertowe
Protokół

29 Zawiera wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły, wraz datą wpłynięcia

30 Zawiera informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2 lit. a, (powiązania kapitałowe)

31
Zawiera informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców,
o ile takie warunki były stawiane

32
Zawiera informację o wagach punktowych lub procentowych kryteriów oceny i sposobie 
przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom

33 Zawiera wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru
34 Zawiera datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego

35
Zawiera następujące załączniki: 1. potwierdzenie upublicznienia zapytania wraz ze zmianami w 
zapytaniu ofertowym, 2. złożone oferty, 3. oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami 

36

Informacja o wyniku postępowania została upublicznia w taki sposób jak zapytanie ofertowe 
(Informacja o wyniku postępowania zawiera nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę 
zamówienia). 
Umowa

37

Czy została zawarta Umowa.
Czy nie były dokonane istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (chyba, że zachowane były warunki umożliwiające 
dokonanie zmiany). 

Zasada konkurencyjności


