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l.dz. 1188/2020/W 

PO.271.2.2020  Wrocław dn. 25 marca 2020

 

Uczestnicy postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 

rekrutacyjne.  

 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843) zmienia treść specyfikacji w poniższym brzmieniu. 

 

Zmianie ulega waga kryterium oceny ofert w pkt. 13 SIWZ w brzmieniu:  

„13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

13.1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest: 

Kryterium nr 1: Cena za złożenie zamówienia na realizację procesu 

rekrutacyjnego na dane stanowisko- waga kryterium 29,00 %  

Kryterium nr 2: Wysokość prowizji od rocznego wynagrodzenia zasadniczego 

(podstawowego) brutto kandydata - waga kryterium 1,00 % 

Kryterium nr 3: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia -  

waga kryterium 70,00 % 

13.2. Zasady oceny kryteriów - opis sposobu obliczania punktacji: 

13.2.1. Kryterium nr 1 Cena za złożenie zamówienia na realizację 

procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko 

Sposób obliczania punktacji w kryterium cena - punktacja obliczana 

będzie według następującego wzoru: 

najniższa zaoferowana cena  za złożenie zamówienia na realizację procesu 

rekrutacyjnego na dane stanowisko 

Ilość punktów =    ------------------------------------       x waga kryterium 
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cena za złożenie zamówienia na realizację procesu rekrutacyjnego na dane 

stanowisko w badanej ofercie 

Do oceny przyjmuje się cenę brutto.  

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych 

punktów. 

W kryterium nr 1 można uzyskać max. 29,00 pkt. 

13.2.2. Kryterium nr 2 Wysokość prowizji od rocznego wynagrodzenia 

zasadniczego (podstawowego) brutto kandydata 

Sposób obliczania punktacji w kryterium wysokość prowizji - punktacja 

obliczana będzie według następującego wzoru: 

                                najniższa wysokość prowizji [%] 

Ilość punktów = ----------------------------------------   x waga kryterium 

wysokość prowizji zaoferowana w badanej ofercie [%] 

13.2.2.1.Wysokość prowizji będzie ustalana od faktycznego rocznego 

wynagrodzenia podstawowego (zasadniczego) brutto zatrudnionego 

kandydata.  

13.2.2.2.Wysokość prowizji musi być podana w procentach z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

13.2.2.3.W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje wysokość prowizji 

przewyższającą 15,5%, oferta wykonawcy podlegać będzie 

odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP. 

13.2.2.4.W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w Formularzu 

oferty wysokość prowizji (nie zostanie wpisana wartość), oferta 

wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt 2) PZP. 

13.2.2.5.Informacje w zakresie kryterium nr 2 wykonawca winien 

wskazać w miejscu wskazanym w Formularzu oferty. 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba 

uzyskanych punktów. 
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W kryterium nr 2 można uzyskać max. 1,00 pkt. 

13.2.3. Kryterium nr 3 Doświadczenie i wykształcenie osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia 

Oceniana będzie doświadczenie i wykształcenie osób wyznaczonych do 

realizacji zamówienia - punktacja obliczana będzie według 

następujących zasad: 

l.p.  Opis doświadczenia i wykształcenia osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia 

Ilość punktów 

1 

Prowadzenie projektów rekrutacyjnych 

(zakończonych zatrudnieniem) kadry 

naukowej w obszarze badań i rozwoju 

na stanowiska menedżerskie lub 

naukowe (z poziomu Principal/Senior 

Scientist) z 2019 -  min. 10 osób  

Tak – 25,00 pkt 

Nie – 0,00 pkt 

2 

Prowadzenie projektów rekrutacyjnych 

(zakończonych zatrudnieniem) kadry 

naukowej w obszarze badań i rozwoju 

na stanowiska menedżerskie lub 

naukowe (z poziomu Principal/Senior 

Scientist) z 2018 -  min. 10 osób 

Tak – 25,00 pkt 

Nie – 0,00 pkt 

3 

Wykształcenie kierunkowe z obszaru 

biotechnologii, biomedycyny lub nauk 

biologicznych - wykształcenie wyższe 

lub podyplomowe – minimum jedna 

osoba – dotyczy osób z pkt. 1 i 2 Tabeli 

Tak – 20,00 pkt 

Nie – 0,00 pkt 

4 Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 70,00 pkt. 

13.2.3.1.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona 

liczba uzyskanych punktów. 

13.2.3.2.W kryterium nr 3 można uzyskać max. 70,00 pkt. 

13.3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w skali od 0,00 do 

100,00 pkt. Ilość punktów przyznana w ramach każdego z kryteriów 

będzie przeliczana zgodnie z następującymi zasadami: cyfry od 1 do 4 po 
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przecinku zostaną zaokrąglone w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 zostaną 

zaokrąglone w górę. 

13.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie 

najwyższą liczbę punktów (kryterium nr 1 + kryterium nr 2 + kryterium nr 

3).” 

 

Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 

30.03.2020 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu składania ofert 

o godz. 11:30. 


