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                       Załącznik Nr 4 do SIWZ 

„Wzór arkusza oceny Kwalifikacji” 

      Postępowanie Nr ZP/9/2017 

Arkusz oceny Kwalifikacji wykonanej przez członka Komisji  

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

złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 
„Analiza rynku – projekt TANGO 2” 

Ja, niżej podpisana (ny):  

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

 
jako członek Komisji, któremu przydzielony został nr ……… oświadczam, że po analizie załączonego 
do ww. oferty Składu zespołu powołanego do realizacji zadania, zawierającego merytoryczny wykaz 
osób wraz z załączeniem do ww. Składu „Opisu doświadczenia Wykonawcy” oraz „Opisu jakości 
zaproponowanych usług” (rozwinięta forma opisowa zawartości oferowanego opracowania Raportu 
końcowego ze wskazaniem na procedury i metodyki wykorzystane do jego opracowania), dokonałam 
(em) oceny ww. oferty w zakresie spełnienia kryterium oceny ofert „Kwalifikacje”. Wynik mojej 
oceny zawiera poniższa tabela: 

Ocena Kwalifikacji 

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

Lp. Skład zespołu powołanego do realizacji 

zadania, doświadczenie Wykonawcy i 

jakość zaproponowanych usług 

Liczba przyznanych 

punktów w skali od 1 

pkt. do 5 pkt. ze 

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

[pkt.] 

Uwagi 

1 2 3 4 

1.  osoba z wykształceniem ekonomicznym   

2.  osoba z wykształceniem w zakresie obsługi 

projektów unijnych 
  

3.  osoba z minimum rocznym 

doświadczeniem w zakresie świadczenia 

doradztwa na rzecz Instytucji Otoczenia 

Biznesu 

  

4.  osoba z minimum rocznym 

doświadczeniem w zakresie doradztwa dla 

przedsiębiorstw w obszarze rozwoju 

inwestycyjnego 

  

5.  osoba posiadająca wykształcenie wyższe co 

najmniej magisterskie w zakresie inżynierii 

chemicznej lub pokrewnej 

  

6.  osoba posiadająca wykształcenie wyższe co 

najmniej magisterskie w dziedzinie 

oceanotechniki lub pokrewnej 

  

7.  doświadczenie Wykonawcy   
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Ocena Kwalifikacji 

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

Lp. Skład zespołu powołanego do realizacji 

zadania, doświadczenie Wykonawcy i 

jakość zaproponowanych usług 

Liczba przyznanych 

punktów w skali od 1 

pkt. do 5 pkt. ze 

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

[pkt.] 

Uwagi 

1 2 3 4 

8.  jakość zaproponowanych usług   

9.  Suma uzyskanych punktów (SKp-

..nz..) 

  

 
Na podstawie oceny indywidualnej członka Komisji zostanie obliczone Kw Kwalifikacja n Oferty badanej n ze 
wzoru: 

Kw Kwalifikacja n = (SKp-n1 + SKp-n2 + … + SKp-nz ) / k [pkt.] 
Gdzie: 
n – nr badanej oferty (gdzie: n  ≥ 1) 
z – nr kolejny przypisany do członka Komisji (gdzie: z ≥ 1) 
k – liczba członków Komisji badająca ofertę (gdzie: k ≥ 1) 

 

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

………………………………………………….………… 
         Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 


