Regulamin Konkursu na pozacenowe kryteria oceny ofert
I. Definicje.
Kryteria pozacenowe - kryteria odnoszące się do jakości, parametrów technicznych,
funkcjonalności, właściwości estetycznych. Za kryteria pozacenowe na potrzeby niniejszego
Konkursu nie będą uważane kryteria odnoszące się do terminu realizacji, terminu rękojmi, itp.;
Regulamin – niniejszy dokument, szczegółowo określający zasady Konkursu;
Organizator – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;
Komisja konkursowa – zespół osób powołanych przez Organizatora do prawidłowej
organizacji i przebiegu Konkursu, w tym wyboru zwycięzców;
Zwycięzca – wskazany przez Komisję konkursową zamawiający, który zastosował
pozacenowe kryteria oceny ofert oraz spełnił łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym
Regulaminie a zastosowane przez niego pozacenowe kryteria oceny ofert zostały nagrodzone
publikacją w Forum Dobrych Praktyk lub honorową nagrodą specjalną.
Zgłaszający – każda osoba fizyczna lub prawna jak również jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej.
Pojęcia zdefiniowane w ustawie Prawo zamówień publicznych na potrzeby niniejszego
Konkursu zachowują znaczenie nadane tą ustawą.
II. Ogólne warunki Konkursu.
1. Zgłoszenia kryteriów pozacenowych może dokonać każdy zgłaszający.
2. Zwycięzcami mogą być tylko zamawiający, którzy zastosowali zgłoszone do konkursu
kryteria pozacenowe.
3. Konkurs trwa od 5 listopada 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. Organizator zastrzega sobie
prawo do przedłużenia konkursu. Informacja o ewentualnym przedłużeniu konkursu
zostanie opublikowana w ten sam sposób jak informacja o ogłoszeniu konkursu.
4. Przykłady zastosowanych kryteriów pozacenowych należy przesyłać w postaci
elektronicznej w formacie .doc (.docx) na adres: dobre.praktyki@uzp.gov.pl w terminie
trwania Konkursu.
5. Do udziału w Konkursie można przesyłać jedynie przykład/przykłady kryteriów
pozacenowych zastosowanych w postępowaniu o zamówienie publiczne ogłoszone w
Polsce przez polskiego zamawiającego.
6. Zgłaszający przesyłając pozacenowe kryterium(ia) wypełnia formularz zgłoszeniowy,
stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. Jeżeli zgłaszający jest zarazem
zamawiającym, który zastosował zgłoszone kryterium, uznaje się że poprzez zgłoszenie
zamawiający wyraził zgodę na opublikowanie kryterium w Forum Dobrych Praktyk.
Organizator w takim wypadku nie będzie występował do zamawiającego o zgodę, o której
mowa w punkcie III.3. poniżej.
7. Zgłaszający mogą przesłać jeden lub kilka przykładów zastosowanych pozacenowych
kryteriów oceny ofert w jednej lub kilku korespondencjach.

III. Zasady i przebieg Konkursu.
1. Konkurs składa się z trzech etapów:
1) przesyłanie i ocena przesłanych przykładów zastosowanych pozacenowych kryteriów
oceny ofert w cyklu dwumiesięcznym;
2) wybór zwycięzców nagród w danym cyklu – publikacji danego kryterium na stronie
internetowej UZP w Forum Dobrych Praktyk;
3) wybór zwycięzców całego Konkursu – nagrody specjalne organizatora.
2.

Ocena przesłanych przykładów zastosowanych pozacenowych kryteriów oceny ofert
będzie dokonywana cyklicznie po dwóch miesiącach. Ocena opierać się będzie na:
1) ocenie zgodności z wymaganiami niniejszego Regulaminu;
2) ocenie formalnej zgodności kryterium z wymaganiami ustawy Prawo zamówień
publicznych. Ocena nie będzie obejmowała oceny prawidłowości wag procentowych
danych kryteriów czy oceny prawidłowości podstaw przyjęcia danych algorytmów czy
założeń do danych kryteriów;
3) ocenie oryginalności i innowacyjności kryteriów pozacenowych.
Jeżeli powyższa ocena przebiegnie pomyślnie – nagrodą dla zamawiającego będzie
zamieszczenie tego kryterium w Forum Dobrych Praktyk.

3.

W sytuacji gdy zgłaszający nie jest zarazem zamawiającym, który zastosował zgłoszone
kryterium – organizator wystąpi do danego zamawiającego o wyrażenie zgody na
opublikowanie kryterium i w zmianki o zamawiającym w Forum Dobrych Praktyk.

4.

Po zakończeniu Konkursu mogą być przyznane honorowe nagrody specjalne
organizatora.

5.

Wyniki Konkursu zostaną upublicznione na
Publicznych.

6.

Zamawiający nagrodzeni nagrodą specjalną zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody
oraz o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.

7.

Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie i
przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego przez Urząd Zamówień publicznych w
celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000).

stronie internetowej Urzędu Zamówień

IV. Komisja konkursowa.
1.

Komisja Konkursowa zostanie powołana przez organizatora.

2.

Komisja Konkursowa analizuje przesłane przykłady zastosowanych pozacenowych
kryteriów oceny ofert i dokonuje ich oceny cyklicznie, raz na dwa miesiące. Przykłady
zwycięskie (po uzyskaniu zgód o których mowa w punkcie III.3. powyżej) kieruje do
publikacji na stronie internetowej UZP w Forum Dobrych Praktyk.

3.

Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem pozostawione są do decyzji
organizatora.

