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                       Załącznik Nr 8 do SIWZ „Wzór arkusza oceny Kompozycji oferty” 

      Nr referencyjny ZP/7/2020 

Arkusz oceny Kompozycji oferty wykonanej przez członka Komisji przetargowej  

Dotyczy dokonanej oceny Oferty Nr  ……… Wykonawcy …………………………………………………..……….  

złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej na wykonywanie na rzecz Instytutu Chemii 
i Techniki Jądrowej usług dotyczących marketingu w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy ramowej” 
(Nr referencyjny ZP/7/2020) 

Ja, niżej podpisana (ny):  
 

……………………………………………………………………………………………………… , 
(imię, nazwisko) 

jako członek Komisji przetargowej, któremu przydzielony został nr ……… oświadczam, że po analizie 
załączonego do ww. oferty „Wykazu wykonanych usług i materiałów promocyjnych wskazanych do 
oceny oferty w zakresie Kompozycji”, którego wzór jest zawarty w Załączniku Nr 7 do SIWZ i 
załączonych do niego dowodów, dokonałam (em) oceny ww. oferty w zakresie spełnienia kryterium 
oceny ofert „Kompozycja”. Wynik mojej oceny zawiera poniższa tabela: 
 

Ocena Kompozycji 

Oferta nr ….(n)…. , Wykonawca: …………………….….. , członek Komisji przetargowej nr ….(z)…. 

Lp. Nazwa ocenianego materiału promocyjnego Liczba przyznanych 

punktów w skali od 0 

pkt. do 5 pkt. ze zbioru 

liczb: 0,1,2,3,4,5. 

Uwagi 

1 2 3 4 

1.  tablica informacyjna   

2.  ulotka   

3.  plakat   

4.  gadżet   

5.  stojak reklamowy typu Roll–Up   

6.  kalendarz   

7.  koncepcja zagospodarowania miejsca 

wystawowego oraz wizualizacji 

informacji wystawowych 

  

8.  Suma uzyskanych punktów (SKp-..nz..)   

Na podstawie oceny indywidualnej członka Komisji przetargowej zostanie obliczone Kp badane n ze wzoru: 
Kp badana n  = (SKp-n1 + SKp-n2 + … + SKp-nz ) / k 
Gdzie: 

n – nr badanej oferty (gdzie: n  ≥ 1) 
z – nr kolejny przypisany do członka Komisji przetargowej (gdzie: 1 ≤ z ≤ 5) 
k – liczba członków Komisji przetargowej badająca ofertę (gdzie: k = 5) 
UWAGA: Punkty o wartości = 0 (zero) będą przyznawane w przypadku gdy: 

 Wykonawca nie wykaże w ofercie wykonania usługi/usług dotyczącej/cych wykonania materiału/ów 
promocyjnego/nych i nie załączy do oferty wymaganego/nych dowodu/dowodów potwierdzającego/cych 
wykonanie usługi/usług i materiału/ów promocyjnego/nych podlegających ocenie Kompozycji, 

 Wykonawca wykaże w ofercie wykonanie usługi/usług dotyczącej/cych wykonania materiału/ów 
promocyjnego/nych i nie załączy do oferty wymaganego/nych dowodu/dowodów potwierdzającego/cych 
wykonanie usługi/usług i materiału/ów promocyjnego/nych podlegających ocenie Kompozycji. 

 
………………….……. (miejscowość), dnia ………….…….…. r.  
       ………………………………………………….………… 

         Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 


