
Załącznik Nr 3  

 

METODOLOGIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Kryteria oceny ofert: 

1) cena (waga: 35%), 

2) doświadczenie oferenta (waga: 35%), 

3) konsultacje, tj. zapewnienie wsparcia w postaci porad z zakresu rachunkowości w trakcie 

następnego roku obrotowego przypadającego po roku, którego dotyczyło badanie 

sprawozdania finansowego  (waga: 30%). 

 

Sposób oceny ofert: 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana niepodlegająca odrzuceniu oferta, która uzyskała 

najwyższą wartość punktową, wynikającą z sumy składników w ramach kryteriów oceny 

ofert, wyliczonych według poniżej zamieszczonych wzorów. 

 

1) Kryterium „Cena”:  

       cena brutto oferty z najniższą ceną 

Wartość punktowa oferty badanej =                 -------------------------------------------  x 35%  

           cena brutto oferty badanej  

 

2) Kryterium „Do świadczenie oferenta” 

    liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną 

Wartość punktowa oferty  =    ---------------------------------------------------------  x 35% 

          max. liczba punktów możliwych do uzyskania 

 

 



Liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną oznacza liczbę punktów przyznaną 

ofercie przez Komisję konkursową. Komisja konkursowa ustalać będzie wartość punktową  

na podstawie analizy i oceny danych przedstawionych przez Wykonawców  

w „Wykazie przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych”.  

 

Członkowie Komisji konkursowej dokonają oceny oferty w kryterium „Do świadczenie 

oferenta”, przyznając punkty w następujący sposób:  

1) wykazanie do dwóch badań w danym roku: 2 pkt, 

2) wykazanie od trzech do pięciu badań w danym roku: 5 pkt, 

3) wykazanie powyżej pięciu badań w danym roku: 7 pkt. 

Liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w ramach kryterium „Doświadczenie 

oferenta” stanowi sumę punktów uzyskanych w poszczególnych latach. 

 

Uwaga! W ramach kryterium „Doświadczenie oferenta”, punkty przyznawane będą tylko tym  

z przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych podmiotów z ostatnich 5 lat, dla których 

załączono do oferty potwierdzenie ich wykonania. 

 

3) Kryterium „Konsultacje, tj. zapewnienie wsparcia w postaci porad z zakresu 

rachunkowości w trakcie następnego roku obrotowego przypadającego po roku, 

którego dotyczyło badanie sprawozdania finansowego ” 

 

liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną 

Wartość punktowa oferty  =        ---------------------------------------------------------     x 30% 

     max. liczba punktów możliwych do uzyskania 

 

Punktacja dotycząca konsultacji, tj. zapewnienia wsparcia w postaci porad z zakresu 

rachunkowości w trakcie następnego roku obrotowego przypadającego po roku, którego 

dotyczyło badanie sprawozdania finansowego: 

 



1) 30 pkt - w przypadku zapewnienia wsparcia w postaci porad z zakresu rachunkowości  

w trakcie następnego roku obrotowego przypadającego po roku, którego dotyczyło badanie 

sprawozdania finansowego w postaci nieograniczonego dostępu do konsultacji  

w przedmiotowym zakresie przez cały rok obrotowy przypadający po roku, którego 

dotyczyło badanie sprawozdania finansowego, 

2) 15 pkt - w przypadku zapewnienia wsparcia w postaci porad z zakresu rachunkowości  

w trakcie następnego roku obrotowego przypadającego po roku, którego dotyczyło badanie 

sprawozdania finansowego w postaci dostępu do konsultacji  

w przedmiotowym zakresie w ograniczonej formie lub przez okres krótszy niż 12 miesięcy 

roku obrotowego przypadającego po roku, którego dotyczyło badanie sprawozdania 

finansowego,  

3) 0 pkt - w przypadku braku zapewnienia wsparcia w postaci porad z zakresu rachunkowości 

w trakcie następnego roku obrotowego przypadającego po roku, którego dotyczyło badanie 

sprawozdania finansowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


