
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

„Zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych dla Wydziału Filologicznego
i Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych – 28 części”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: +48713752234

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@uwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych dla Wydziału Filologicznego i
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych – 28 części”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdd8d828-65fd-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005891/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-08 12:06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003709/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Dostawa Książek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu
Wrocławskiego 2018-2022” oraz projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu
Wrocławskiego II na lata 2019-2023” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój POWR.03.05.00-00-Z304/17 i POWR.03.05.00-00-Z310/18.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.uni.wroc.pl/7/strona-glowna-bip.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia lub https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub poczty elektronicznej
bzp@uwr.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.3.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu Miniportal
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Regulaminie ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
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3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 uPzp, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski -
informuje, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl.
Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, reprezentowany przez Rektora;• o celach i sposobach przetwarzania
danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych
decyduje Uniwersytet jako Administrator danych;• Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania
Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się poprzez adres email:
iod@uwr.edu.pl;• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne
przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp;• odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane
na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;•
okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio: - zgodnie z art. 78 ust. 1
uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, - jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - w
przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust
4 lit d) w zw z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i
wynikających z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;-
okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem
ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją
nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty• w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do
państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może
Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach
wynikających z uPzp;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): jw. pozostałe postanowienia zapisano w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.272.1.2021.GK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 907016,98 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 122591,98
PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 28

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
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4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 1: Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - KSIĄŻKI
ANGIELSKIE I- ZPU1;

4.2.5.) Wartość części: 23295,47 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
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4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 10: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historyczny- KSIĄŻKI
POLSKIE I–ZPU1;

4.2.5.) Wartość części: 5814,94 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 11: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historyczny- Książki
POLSKIE II –ZPU1;
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4.2.5.) Wartość części: 4728,48 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 12: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historyczny- KSIĄŻKI
POLSKIE III–ZPU1;

4.2.5.) Wartość części: 4702,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00005891/01 z dnia 2021-02-08

2021-02-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
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oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 13: Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - KSIĄŻKI
POLSKIE III -ZPU1;

4.2.5.) Wartość części: 1643,53 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:
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4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
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punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 14: Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Filologiczny, KSIĄŻKI
ZAGRANICZNE –ZPU1;

4.2.5.) Wartość części: 14558,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
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punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
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1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 15: Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej książki germanistyka –KSIĄŻKI
POLSKIE ZPU1;

4.2.5.) Wartość części: 2532,69 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
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Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
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wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 16: Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - KSIĄŻKI
POLSKIE IV-ZPU1

4.2.5.) Wartość części: 749,67 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
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termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
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Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 17: Wydział Filologiczny- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – KSIĄŻKI
POLSKIE I-ZPU2

4.2.5.) Wartość części: 2600,54 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
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kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
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niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 18: Wydział Filologiczny- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – KSIĄŻKI
POLSKIE II-ZPU2

4.2.5.) Wartość części: 489,23 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
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wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
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4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 19: Wydział Filologiczny- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – KSIĄŻKI
POLSKIE III-ZPU2

4.2.5.) Wartość części: 987,15 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
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dla:Część 2: Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - KSIĄŻKI
ANGIELSKIE II–ZPU1;

4.2.5.) Wartość części: 2583,34 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2
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4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 20: Wydział Filologiczny- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – KSIĄŻKI
POLSKIE I-ZPU2

4.2.5.) Wartość części: 412,18 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00
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4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 21: Wydział Filologiczny- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – KSIĄŻKI
POLSKIE IV-ZPU2

4.2.5.) Wartość części: 317,86 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
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podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
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punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 22

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 22: Wydział Filologiczny- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – KSIĄŻKI
POLSKIE V-ZPU2

4.2.5.) Wartość części: 367,84 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
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oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
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[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 23

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 23: Wydział Filologiczny- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – KSIĄŻKI
ANGIELSKIE VI-ZPU2

4.2.5.) Wartość części: 8879,13 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
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punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
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przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 24

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 24: Wydział Filologiczny- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – KSIĄŻKI
ANGIELSKIE VII-ZPU2

4.2.5.) Wartość części: 3135,26 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
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(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
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zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 25

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 25: Wydział Filologiczny- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – KSIĄŻKI
POLSKIE VIII-ZPU2

4.2.5.) Wartość części: 445,48 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
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niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
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minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 26

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 26: Wydział Filologiczny- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – KSIĄŻKI
POLSKIE IX-ZPU2

4.2.5.) Wartość części: 1898,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
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ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
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gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 27

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 27: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych - Instytut Pedagogiki – KSIĄŻKI
POLSKIE I-ZPU2

4.2.5.) Wartość części: 2240,95 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
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4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 28
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 28: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych - Instytut Pedagogiki – KSIĄŻKI
POLSKIE II-ZPU2

4.2.5.) Wartość części: 2568,48 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 3: Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - KSIĄŻKI
ANGIELSKIE III-ZPU1;
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4.2.5.) Wartość części: 6494,82 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 4: Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - KSIĄŻKI
ANGIELSKIE IV -ZPU1;

4.2.5.) Wartość części: 501,92 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
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4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
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oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 5: Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - KSIĄŻKI
POLSKIE I –ZPU1;

4.2.5.) Wartość części: 6026,03 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:
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4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
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punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 6 : Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - KSIĄŻKI
POLSKIE II –ZPU1;

4.2.5.) Wartość części: 603,67 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
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punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
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1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 7: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historyczny- KSIĄŻKI
ZAGRANICZNE I –ZPU1;

4.2.5.) Wartość części: 14402,44 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00005891/01 z dnia 2021-02-08

2021-02-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
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wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 8: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historyczny- KSIĄŻKI
ZAGRANICZNE II–ZPU1;

4.2.5.) Wartość części: 5564,65 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00005891/01 z dnia 2021-02-08

2021-02-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
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Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych
dla:Część 9: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historyczny- KSIĄŻKI
ZAGRANICZNE III –ZPU1;

4.2.5.) Wartość części: 4047,10 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa
oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T –
oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w
następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a
punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN]
cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej
oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2. Termin wykonania
zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia
(liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109
dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny
(podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni
kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy)
termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia
niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w
ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym
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kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego,
Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w
ofercie.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej.4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą
wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana
będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza
wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość
punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości
punktowej według ww. kryteriów:2.1. Cena (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium
„cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę
punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C =
(Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn–
[PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za
dane kryterium2.2. Termin wykonania zamówienia (T) Punkty w tym kryterium zostaną
przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba
przyznanych punktów110 dni kalendarzowych 0 pkt99-109 dni kalendarzowych 20 pkt90-98 dni
kalendarzowych 40 pkt Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania
zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin
wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania
zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
.Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca
zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż
minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin
minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców
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niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5. Wartości C będą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:1.1 Oświadczenie
Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1. uPzp
powyżej, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w
zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 uPzp.Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe,
o których mowa w pkt 1.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich
podstawy wykluczenia z postępowania. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.2 składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości,
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.3. Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt. 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: nie dotyczy
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5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa przedmiotowe środki
dowodowe, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który oferuje rozwiązania
równoważne jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego poprzez wpisanie odpowiednio w Załączniku nr 1a
do SWZ w kolumnie 6 (dla Części, na którą składana jest oferta)– autora, tytuł i numer ISBN
oferowanej książki oraz dołączy do oferty przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w
art. 104-107 uPzp, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu
spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności załączając
spis treści lub streszczenie oferowanej książki.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
OFERTA SKŁADA SIĘ Z:1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SWZ;2. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 2 do
SWZ. Oświadczenie to, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo
zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 3. Kalkulacji
cenowej dla części 1-28 stanowiącej Załącznik nr 1a do SWZ;4. Pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób
podpisującej/cych ofertę, gdy umocowanie nie wynika z informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru Pełnomocnictwo do złożenia oferty przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4.1 W
przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej może dokonać również notariusz, stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14
lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np.
spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp, zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w
imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być opatrzony przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do
jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku
wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której
wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy
konsorcjum. Punkt 4.1. stosuje się..6. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych
Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe, udowadniające, że proponowane
rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia. 7. Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w sekcji V pkt 5.6)
ogłoszenia Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero
po otrzymaniu wezwania Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
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6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja),
zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa
winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten
winien być opatrzony przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą
reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest
przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w
przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. punkt sekcji V pkt 5,11 ppkt 4,1)
stosuje się.2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa oświadczenie z art. 125 ust. 1 uPzp oraz
na wezwanie zamąwiajacego podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w sekcji V pkt 5.6),
dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy
wykluczenia z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do umowy mogą nastąpić w granicach przewidzianych w
art. 455 uPzp oraz w umowie w § 2 ust. 5 i 7 po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie
aneksu do umowy pod rygorem nieważności.2. W sytuacji niedostarczenia jednej lub kilku
pozycji wymienionych w wykazie książek (załącznik nr 1 A do SIWZ)Zamawiający zastosuje
karę umowną zawartą w § 5 ust. 3. 3. Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień
umowy dotyczących terminu realizacji o ile nastąpiły okoliczności uniemożliwiające dostarczenie
wymienionego w ofercie tytułu w terminie wskazanym w niniejszej umowie, nie później jednak
niż 2 tygodnie po upływie terminu wynikającego z zapisów § 2 ust. 3, z zastrzeżeniem, że
przekroczenie terminu ujętego § 2 ust. 3 skutkuje naliczeniem kar umowny zgodnie z § 5 ust. 1.
4. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści
oferty: 1) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim wypadku
ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej
stawki VAT;2) W przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, zmiana wymaga zgłoszenia
w formie pisemnej w ciągu 10 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę dla
wprowadzenia zmian. Inicjatorem tej zmiany może być i Wykonawca i Zamawiający. 5. W
przypadku aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu
siedziby, zmianę formy prawnej, itp. O zmianach tych wykonawca poinformuje niezwłocznie.
Aktualizacja danych nie wymaga zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
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związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniPortal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia: do 110od daty zawarcia umowy przez Wykonawcę.2.
Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał skrócenie wykonania zamówienia. 3.
Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we
wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00005891/01 z dnia 2021-02-08

2021-02-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy


	Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów dydaktycznych dla Wydziału Filologicznego i Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych – 28 części”
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1
	1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
	1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137
	1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław
	1.5.7.) Numer telefonu: +48713752234
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@uwr.edu.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.wroc.pl
	1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdd8d828-65fd-11eb-86b1-a64936a8669f
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005891/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-08 12:06
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003709/02/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
	2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
	2.15.) Nazwa projektu lub programu
	2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
	3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia lub https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub poczty elektronicznej bzp@uwr.edu.pl
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu Miniportal https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Regulaminie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
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	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 23295,47 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 10
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 5814,94 PLN
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	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 11
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 4728,48 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
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	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 12
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 4702,33 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 13
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 1643,53 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 14
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 14558,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 15
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 2532,69 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 16
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 749,67 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 17
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 2600,54 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 18
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 489,23 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 19
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 987,15 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 2583,34 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 20
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 412,18 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 21
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 317,86 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 22
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 367,84 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 23
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 8879,13 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 24
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 3135,26 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 25
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 445,48 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 26
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 1898,80 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 27
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 2240,95 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 28
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 2568,48 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 3
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 6494,82 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 4
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 501,92 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 5
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 6026,03 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 6
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 603,67 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 7
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 14402,44 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 8
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 5564,65 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 9
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 4047,10 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2.	Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:W = C + Tgdzie:C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia	Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.	Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:2.1.	Cena (C):	 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:	 Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cmin/Cn) x 60gdzie:Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium2.2.	Termin wykonania zamówienia (T)	Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu wykonania zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów110 dni kalendarzowych	0 pkt99-109 dni kalendarzowych	20 pkt90-98 dni kalendarzowych	40 pkt	Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi do 110 dni kalendarzowych, a minimalny 90 dni kalendarzowych.	Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego czyli do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin wykonania zamówienia niż 110 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp .Brak podania w ofercie terminu wykonania zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.4.	Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.5.	Wartości C będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:1.1 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1. uPzp powyżej, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 uPzp.Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 1.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. 2.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.3.	Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
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