Tryb podstawowy udzielania zamówień
publicznych
WARIANT 1
Bez negocjacji

ZAMAWIAJĄCY UDZIELA ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM,
W KTÓRYM W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OFERTY MOGĄ SKŁADAĆ WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY, A NASTĘPNIE ZAMAWIAJĄCY:
WYBIERA NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ BEZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI (275 PKT 1 USTAWY PZP)

ogłoszenie
o zamówieniu
w BZP

składanie
i otwarcie ofert

ocena ofert

wybór oferty
najkorzystniejszej

SWZ
treść art. 281 Pzp

Ogłoszenie
o zamówieniu w
BZP

SWZ
treść art. 281 Pzp

Zamieszczenie ogłoszenia za pomocą
formularzy umieszczonych na stronach
portalu internetowego Urzędu.

Zamawiający może
dodatkowo udostępnić
ogłoszenie w inny sposób, w
szczególności na swojej
stronie internetowej.

Zamawiający może
dodatkowo przekazać
ogłoszenie do publikacji
w Dzienniku
Urzędowym Unii
Europejskiej.

Zamawiający może zmienić
ogłoszenie, zamieszczając w
Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia.

Udostępnienie lub
przekazanie ogłoszenia w
sposób, o którym mowa
wyżej, nie może nastąpić
przed jego zamieszczeniem
w BZP.

Zakres informacji zawartych w ogłoszeniach określa Minister właściwy
do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia.

Zmiana SWZ
art. 286 ust. 1, ust.
3, ust. 7, ust. 8 Pzp

Zamawiający od dnia
zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w BZP zapewnia,
na stronie internetowej
prowadzonego postępowania,
bezpłatny, pełny, bezpośredni
i nieograniczony dostęp do
SWZ - nie krócej niż do dnia
udzielenia zamówienia.
art. 280 ust. 1 pkt 1 Pzp
Wyjaśnienia SWZ
art. 284 Pzp

Zebranie w celu
wyjaśnienia SWZ
art. 285 Pzp

składanie i otwarcie ofert

składanie ofert
Oferta może być złożona tylko do upływu terminu
składania ofert (art. 219 ust. 1 Pzp)

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert,
udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o
kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia (art. 222 ust. 4 Pzp).

otwarcie ofert

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie
terminu składania ofert, nie później niż następnego
dnia po dniu, w którym upłynął termin składania
ofert (art. 222 ust. 1 Pzp).

Oferty stanowią załącznik do protokołu postępowania, tym
samym oferty udostępnia się na wniosek (zob. art. 74 ust. 1
Pzp).
Oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po
otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od
dnia otwarcia ofert (art. 74 ust. 2 pkt 1 Pzp).

Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego,
w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia
ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje
niezwłocznie po usunięciu awarii.
Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie
internetowej prowadzonego postępowania
(art. 222 ust 2 i 3 Pzp).

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie
internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania
wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach (art. 222 ust. 5 Pzp).

ocena ofert
zastosowanie znajdą wszystkie przepisy
Rozdziału 5 w Dziale II
art. 223-226 Pzp

Możliwość żądania wyjaśnień - zamawiający
może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz
przedmiotowych środków dowodowych lub
innych składanych dokumentów lub
oświadczeń
(art. 223 ust. 1 Pzp).

Poprawianie w ofercie: 1) oczywistych
omyłek pisarskich, 2) oczywistych omyłek
rachunkowych, 3) innych omyłek
polegających na niezgodności oferty z
dokumentami zamówienia, niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty (art. 223 Pzp).

Regulacje dotyczące
rażąco niskiej ceny
(art. 224 Pzp).

Doliczenie do przedstawionej w ofercie ceny
kwoty podatku od towarów i usług w
przypadku powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego (art. 225 Pzp).

Podstawy odrzucenia
oferty
(art. 226 Pzp)

wybór oferty najkorzystniejszej
zastosowanie znajdą przepisy Działu III Rozdziału 5 (art. 307-310 Pzp)
oraz Działu II Rozdziału 5 (art. 239-253 Pzp)

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę
na podstawie kryteriów oceny ofert

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą
ofertę w terminie związania ofertą
(art.251 ust. 1 Pzp)

określonych w dokumentach zamówienia.
Najkorzystniejsza oferta to oferta
przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek
jakości do ceny
lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub
kosztem (art 239 Pzp)

Związanie ofertą (30 dni + 30 dni):
Wykonawca jest związany ofertą do upływu
terminu określonego datą w dokumentach
zamówienia, nie dłużej niż 30 dni od dnia
upływu terminu składania ofert.
Jednokrotne wezwanie o wyrażenie zgody na
przedłużenie terminu wezwania o max 30 dni
(art.307 Pzp)

Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed
wyborem najkorzystniejszej oferty,
zamawiający wzywa wykonawcę, którego
oferta otrzymała najwyższą ocenę, do
wyrażenia, w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie, pisemnej zgody na
wybór jego oferty (art. 252 ust. 2 Pzp)

Możliwość zastosowania
aukcji art. 308 ust. 1 Pzp oraz
Rozdział 6 w Dziale II
(z wyjątkiem art. 227 ust. 1
Pzp)

Regulacje dotyczące
kryteriów oceny ofert

Informacja po wyborze
najkorzystniejszej oferty

(art. 240-247 Pzp)

(art. 253 Pzp)

Termin zawarcia umowy
(art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)

Ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia
(art. 309 Pzp)

Zakończenie postępowania
zastosowanie znajdą przepisy Działu II Rozdziału 8 z wyjątkiem art. 257,264,265 Pzp
oraz Działu II Rozdziału 5

