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Znak sprawy: DR-I.7135.112.2022 
Znak pisma:   DR-I.ZD-00005/23  
        

                                                                        Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

          strona internetowa Zamawiającego 

 
 
Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego pn.: „Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach  

i płodach rolnych w 2023 roku”:  

 

WYJAŚNIENIA ZAPISÓW:  

 

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostało złożone zapytanie. W związku  

z powyższym, zgodnie z § 3 Regulaminu udzielenia zamówień podprogowych, stanowiącego 

załącznik do Zarządzenia nr 33/2022 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 

czerwca 2022 r. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego. 

 
PYTANIE : 
 
W nawiązaniu do zapytania ofertowego pn.: „Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta 

łowne w uprawach i płodach rolnych w 2023 r. (dalej zapytanie) prosimy o szczegółowe 

przedstawienie metodyki obliczeń wraz z wzorami i współczynnikami stosowanymi przy 

wyborze najkorzystniejszej oferty w oparciu o średnią arytmetyczną oferowanych cen.  

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie sposobu przyznawania punktów za poszczególne uprawy, 

oględziny i szacowania z zastosowaniem podanych w pkt 10 zapytania wag procentowych. 

 

ODPOWIEDZ: 
 
1. Zamawiający przedstawia metodykę obliczeń stosową przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty w oparciu o średnią arytmetyczną oferowanych cen. 
 

Liczba punktów w kryterium Cena brutto obliczana jest według następującego wzoru: 
  

𝐶𝑤𝑧 =  
𝐶𝑛

𝐶𝑏𝑜
 × ∗ 𝑝𝑘𝑡 

 

Cwz - liczba punktów w kryterium Cena brutto, 
Cn - najniższa cena brutto spośród badanych ofert, 
Cbo - cena brutto badanej oferty, 
* - liczba punktów  
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Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że liczba punktów za poszczególne uprawy określona 

została na podstawie zagregowanych danych merytorycznych i historycznych, a także na 

podstawie doświadczeń Zamawiającego, wynikających z realizacji przedmiotowego zadania pn.:   

„Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych”  

w latach poprzednich.  

Zamawiający w taki sposób kształtuje kryteria oceny, aby realizacja tego zadania była jak 

najbardziej korzystna dla Zamawiającego. 
 

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia do Zapytania ofertowego pn.: „Szacowanie 

szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych w 2023 roku” stają 

się integralną częścią przedmiotowego Zapytania i są wiążące przy składaniu ofert.  
 

Zamawiający powiadamia, iż termin składania ofert upływa 16 stycznia 2023 r. o godzinie 15.30.  

 

  

  ZASTĘPCA DYREKTORA  
       DEPARTAMENTU 
 

                    /-/ 
 

      Szymon Wdowczyk 
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