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ZAŁĄCZNIKI
1.

Wzór oferty w przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz,
na obszarze całego kraju, przeznaczoną do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie
radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej.

2.

Zestawienie obszarów z terminem rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości z zakresów 457,0457,5 MHz oraz 467,0-467,5 MHz innym niż dzień doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości.

3.

Warunki wykorzystywania częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz.
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WYJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW.

BIP UKE

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji
Elektronicznej http://bip.uke.gov.pl/.

dokumentacja

Dokumentacja przetargowa na rezerwację częstotliwości z zakresów
452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz, na obszarze całego kraju,
przeznaczoną do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie
radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej.

grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa w rozumieniu u.k.i.k. Zgodnie z powyższym przez grupę
kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym
również tego przedsiębiorcę.

Komisja

Komisja przetargowa powołana przez Prezesa UKE, w drodze zarządzenia, do
przeprowadzenia przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresów
452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz, na obszarze całego kraju,
przeznaczoną do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie
radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej.

obszar całego kraju

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Obszar nr 1

Gminy wchodzące w skład Obszaru nr 1 wskazano w Załączniku nr 2 w pkt. 1
w tabeli nr 1.

Obszar nr 2

Gminy wchodzące w skład Obszaru nr 2 wskazano w Załączniku nr 2 w pkt. 2
w tabeli nr 2.

Obszar nr 3

Gminy wchodzące w skład Obszaru nr 3 wskazano w Załączniku nr 2 w pkt. 3
w tabeli nr 3.

Obszar nr 4

Gminy wchodzące w skład Obszaru nr 4 wskazano w Załączniku nr 2 w pkt. 4
w tabeli nr 4.

Obszar nr 5

Gminy wchodzące w skład Obszaru nr 5 wskazano w Załączniku nr 2 w pkt. 5
w tabeli nr 5.

Obszar nr 6

Gminy wchodzące w skład Obszaru nr 6 wskazano w Załączniku nr 2 w pkt. 6
w tabeli nr 6.

Obszar nr 7

Gminy wchodzące w skład Obszaru nr 7 wskazano w Załączniku nr 2 w pkt. 7
w tabeli nr 7.

Obszar nr 8

Gminy wchodzące w skład Obszaru nr 8 wskazano w Załączniku nr 2 w pkt. 8
w tabeli nr 8.

Obszar nr 9

Gminy wchodzące w skład Obszaru nr 9 wskazano w Załączniku nr 2 w pkt. 9
w tabeli nr 9.

Obszar nr 10

Gminy wchodzące w skład Obszaru nr 10 wskazano w Załączniku nr 2
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w pkt. 10 w tabeli nr 10.
Obszar nr 11

Gminy wchodzące w skład Obszaru nr 11 wskazano w Załączniku nr 2
w pkt. 11 w tabeli nr 11.

Obszar nr 12

Gminy wchodzące w skład Obszaru nr 12 wskazano w Załączniku nr 2
w pkt. 12 w tabeli nr 12.

Obszar nr 13

Gminy wchodzące w skład Obszaru nr 13 wskazano w Załączniku nr 2
w pkt. 13 w tabeli nr 13.

Obszar nr 14

Gminy wchodzące w skład Obszaru nr 14 wskazano w Załączniku nr 2
w pkt. 14 w tabeli nr 14.

ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie Prezesa UKE z dnia …… ………… 2018 r. o przetargu na rezerwację
częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz,
na obszarze całego kraju, przeznaczoną do świadczenia usług
telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej
opublikowane w BIP UKE dnia …… ………… 2018 r.

osoba upoważniona do
wycofania oferty przed
upływem terminu na
składanie ofert

Osoba, która:
1. posiada odrębne upoważnienie do wycofania oferty uczestnika przetargu
przed upływem terminu na składanie ofert;
2.

złożyła wraz z oświadczeniem o wycofaniu oferty oryginał lub
poświadczony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający
umocowanie do wycofania oferty przed upływem terminu na składanie
ofert.

Prezes UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

przetarg

Ogłoszony przez Prezesa UKE dnia …… ………… 2018 r. przetarg na rezerwację
częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz,
na obszarze całego kraju, przeznaczoną do świadczenia usług
telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej.

pasmo 450 MHz

Częstotliwości z zakresu 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz na obszarze
całego kraju.

pasmo 800 MHz

Częstotliwości z zakresu 791-821 MHz oraz 832-862 MHz na obszarze
całego kraju.

pasmo 900 MHz

Częstotliwości z zakresu 880-915 MHz oraz 925-960 MHz na obszarze
całego kraju.

pasmo 1800 MHz

Częstotliwości z zakresu 1710-1785 MHz oraz 1805-1880 MHz MHz na
obszarze całego kraju.

pasmo 2100 MHz

Częstotliwości z zakresu 1900-2290 MHz na obszarze całego kraju.

pasmo 2600 MHz

Częstotliwości z zakresu 2500-2690 MHz na obszarze całego kraju.

Prawo telekomunikacyjne

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
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poz. 1907, z późn. zm.).

reprezentowany podmiot

Reprezentowany przez osobę podpisującą ofertę podmiot, oznaczony
w umieszczonej na stronie tytułowej oferty tabeli, w wierszu „Nazwa/firma
uczestnika przetargu (reprezentowany podmiot)”.

Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r.
w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub
zasobów orbitalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1616).

UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej.

u.k.i.k.

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 229, z późn. zm.).

US

Urząd Skarbowy.

Załącznik nr 2

Zestawienie obszarów z terminem rozpoczęcia wykorzystywania
częstotliwości z zakresów 457,0-457,5 MHz oraz 467,0-467,5 MHz innym niż
dzień doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, stanowiące
Załącznik nr 2 do dokumentacji.

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
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ROZDZIAŁ 1. WSTĘP.
Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu jest rezerwacja częstotliwości z zakresów 452,5457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz przeznaczona do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie
radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej na obszarze całego kraju.
Rezerwacja będzie uprawniała do wykorzystywania częstotliwości do dnia 31 maja 2033 r.
Rezerwacja będzie uprawniała do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości od dnia doręczenia decyzji
w sprawie rezerwacji częstotliwości, z wyjątkiem zakresów częstotliwości 457,0-457,5 MHz oraz 467,0467,5 MHz na obszarach wskazanych w tabeli nr 1 w kolumnie „obszar”. W przypadku zakresów częstotliwości
457,0-457,5 MHz oraz 467,0-467,5 MHz podmiot, na rzecz którego zostanie dokonana rezerwacja
częstotliwości, będzie uprawniony do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości na danym obszarze od dnia
wskazanego w tabeli nr 1 w kolumnie „rozpoczęcie wykorzystywania”, z zastrzeżeniem wskazanym pod tabelą
nr 1.
Tabela 1. Zestawienie obszarów, na których termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości z zakresów częstotliwości 457,0-457,5
MHz oraz 467,0-467,5 MHz jest inny niż dzień doręczenia rezerwacji
1

Lp.

rozpoczęcie wykorzystywania

obszar

1

1 czerwca 2018 r.

Obszar nr 1

2

1 października 2018 r.

Obszar nr 2

3

2 października 2018 r.

Obszar nr 3

4

26 stycznia 2020 r.

Obszar nr 4

5

1 maja 2020 r.

Obszar nr 5

6

1 stycznia 2021 r.

Obszar nr 6

7

2 lipca 2021 r.

Obszar nr 7

8

12 kwietnia 2024 r.

Obszar nr 8

9

1 grudnia 2024 r.

Obszar nr 9

10

1 czerwca 2025 r.

Obszar nr 10

11

16 grudnia 2025 r.

Obszar nr 11

12

29 grudnia 2025 r.

Obszar nr 12

13

17 marca 2026 r.

Obszar nr 13

14

1 lutego 2027 r.

Obszar nr 14

Terminy rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości z zakresów 457,0-457,5 MHz oraz 467,0-467,5 MHz na
obszarach wskazanych w tabeli nr 1 zostaną określone w decyzji rezerwacyjnej, w oparciu o ustalone na dzień
wydania rezerwacji daty, od których możliwe będzie rozpoczęcie wykorzystywania częstotliwości na tych
obszarach. W każdym przypadku termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości ustalony dla danego
obszaru przypadnie nie wcześniej niż na dzień doręczenia decyzji rezerwacyjnej i nie później niż na dzień
wskazany w tabeli nr 1, o ile dzień ten przypadnie po dniu doręczenia decyzji rezerwacyjnej. W przypadku, gdy
decyzja rezerwacyjna zostanie wydana po dniu wskazanym w tabeli nr 1, częstotliwości z zakresów 457,0457,5 MHz oraz 467,0-467,5 MHz na tym obszarze będą mogły być wykorzystywane od dnia doręczenia decyzji
w sprawie rezerwacji częstotliwości.

1

Gminy wchodzące w skład poszczególnych obszarów wskazano w Załączniku nr 2.
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Podmiot, na rzecz którego zostanie dokonana rezerwacja częstotliwości zostanie wyłoniony w drodze
przetargu. Przetarg przeprowadzany jest w oparciu o Prawo telekomunikacyjne i Rozporządzenie,
z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia Nr 20 Prezesa UKE, z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie planu
zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-470,0 MHz i po przeprowadzeniu
postępowania konsultacyjnego, którego wyniki ogłoszono w dniu …… ………… 2018 r.
Przydział rezerwacji częstotliwości zostanie dokonany przez Prezesa UKE w postępowaniu rezerwacyjnym
prowadzonym po zakończeniu przetargu.
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ROZDZIAŁ 2. TRYB PRZEPROWADZENIA PRZETARGU I WARUNKI UCZESTNICTWA
W PRZETARGU
2.1. TRYB PRZEPROWADZENIA PRZETARGU
2.1.1. Przetarg przeprowadza Komisja powołana przez Prezesa UKE w drodze zarządzenia.
2.1.2. Zgodnie z § 3 Rozporządzenia, ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu …… ………… 2018 r. w BIP UKE.
W ogłoszeniu określono przedmiot i zakres przetargu, warunki uczestnictwa, kryteria oceny ofert oraz
zastrzeżono możliwości odwołania przetargu w terminie na złożenie ofert.
2.1.3. W ramach przetargu Prezes UKE, zgodnie z art. 118a ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego, zasięgnie opinii
Prezesa UOKiK w sprawie zachowania warunków konkurencji.
2.1.4. Opinia Prezesa UOKiK w sprawie zachowania warunków konkurencji zostanie uwzględniona przy badaniu
kryterium zachowania warunków konkurencji.
2.1.5. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w BIP UKE.
2.1.6. Ogłoszenie wyników przetargu kończy przetarg.
2.1.7. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu w terminie do dnia …… ………… 2018 r.
2.2. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAK TU
Osobami wyznaczonymi przez Prezesa UKE do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z przetargiem są:
1) Pan Wiktor Sęga – Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości UKE
wiktor.sega@uke.gov.pl
22 53 49 125

2) Pani Wioletta Pilipiec – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości UKE
wioletta.pilipiec@uke.gov.pl
22 53 49 125

2.3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZET ARGU
2.3.1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych
w ogłoszeniu o przetargu oraz zachowanie zgodności oferty z wymaganiami, jakim powinna odpowiadać oferta.
2.3.2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie opłaty za dokumentację na rachunek bankowy UKE
w wysokości, terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu.
2.3.3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy UKE w wysokości,
terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu.
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2.3.4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest podanie w ofercie numeru rachunku bankowego, na który
następuje zwrot wadium.
2.3.5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest podanie w ofercie adresu właściwego do doręczeń.
2.3.6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z wskazanymi poniżej wymaganiami:
1) każdy uczestnik przetargu może złożyć tylko jedną ofertę;
2) podmioty należące do jednej grupy kapitałowej, mogą złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie ofert przez
kilka podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oznacza złożenie ofert niezgodnych
z warunkami uczestnictwa w przetargu.
2.3.7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest udokumentowanie, w sposób określony w części 3 pkt. 3.3.
oferty, inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną lub rozwój własnej sieci radiowej poniesionych przez
uczestnika przetargu, w latach 2014-2016, w kwocie nie niższej niż 100 000 000 zł (słownie: sto milionów
złotych).
2.4. WNIESIENIE OPŁATY ZA DOKUMENTACJĘ
2.4.1. Dokumentację może nabyć każdy.
2.4.2. Wersja elektroniczna dokumentacji jest dostępna w BIP UKE.
2.4.3. Dokumentację nabywa się za opłatą, która stanowi dochód budżetu państwa.
2.4.4. Opłata za nabycie dokumentacji wynosi 100 zł (słownie: sto złotych).
2.4.5. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia opłaty za dokumentację najpóźniej w dniu złożenia
oferty. Przez wniesienie opłaty za dokumentację rozumie się wpływ środków w wysokości określonej w pkt.
2.4.4. na wskazany poniżej rachunek bankowy UKE:
NBP O/O Warszawa
Nr konta 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
tytuł wpłaty: „Opłata za dokumentację przetargową 450 MHz”

2.5. WYJAŚNIENIA TREŚCI DOKUMENTACJI
2.5.1. Podmiot, który wniósł opłatę za dokumentację może, nie później niż na 21 dni przed upływem terminu
do złożenia ofert, zwrócić się do Prezesa UKE z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie treści dokumentacji.
2.5.2. Treść wniosku o wyjaśnienie treści dokumentacji, bez podania źródła wniosku, podlega niezwłocznie
publikacji w BIP UKE.
2.5.3. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 2.5.1., Prezes UKE pozostawia bez wyjaśnienia
2.5.4. Wyjaśnienia treści dokumentacji podlegają niezwłocznie, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu
do złożenia ofert, publikacji w BIP UKE. Treść wyjaśnień dokumentacji jest wiążąca dla uczestników przetargu.
2.5.5. Prezes UKE może z urzędu, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu do złożenia ofert sprostować
oczywistą omyłkę w treści dokumentacji. Prezes UKE niezwłocznie publikuje sprostowanie w BIP UKE.
Sprostowanie jest wiążące dla uczestników przetargu.
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2.6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
2.6.1. Termin składania ofert upływa …… ………… 2018 r. o godz. 15:00.
2.6.2. Oferty składa się w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie UKE w Warszawie, przy
ul. Giełdowej 7/9, w Kancelarii Głównej.
2.6.3. Składający ofertę otrzyma w Kancelarii Głównej UKE pokwitowanie o następującej treści:
Pokwitowanie złożenia oferty w przetargu na rezerwację częstotliwości z pasma 450 MHz.
Pan(i) …………………… (imię i nazwisko) złożył(a) ofertę …………………… (nazwa/firma i adres uczestnika
przetargu) w miejscu określonym w ogłoszeniu.
Data i godzina złożenia oferty:

……………………

Osoba przyjmująca ofertę:

……………………

Na kopii pokwitowania składający ofertę potwierdza otrzymanie pokwitowania złożenia oferty.
2.6.4. Uczestnik przetargu może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej
ofercie poprzez jej wycofanie i złożenie nowej.
2.6.5. Wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert może jedynie osoba upoważniona do wycofania
oferty przed upływem terminu na składanie ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty wraz z wnioskiem o jej
wydanie składa się w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie UKE w Warszawie, przy
ul. Giełdowej 7/9, w Kancelarii Głównej w terminie do dnia wskazanego w pkt. 2.6.1. do godz. 15:00.
Wycofujący ofertę we wskazanym terminie otrzyma, w Kancelarii Głównej UKE, pokwitowanie o następującej
treści:
Pokwitowanie wydania wycofanej oferty.
Potwierdzam wydanie wycofanej oferty złożonej w przetargu na rezerwację częstotliwości z pasma 450 MHz
złożonej przez ………………… (nazwa/firma i adres uczestnika przetargu) w dniu …… ……… 2018 r. o godz.
……:……. w miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu.
Data i godzina wydania wycofanej
oferty:

……………………

Osoba odbierająca wycofaną ofertę:

……………………

Osoba wydająca wycofaną ofertę:

……………………

Na kopii ww. pokwitowania osoba upoważniona do wycofania oferty przed upływem terminu na składanie
ofert potwierdza otrzymanie pokwitowania wycofania oferty.
2.7. WADIUM
2.7.1. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi 2 880 000 zł
(słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2.7.2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium najpóźniej w dniu złożenia oferty. Przez
wniesienie wadium rozumie się wpływ środków w wysokości określonej zgodnie z pkt. 2.7.1. na rachunek
bankowy UKE wskazany w pkt. 2.7.3.
2.7.3. Wadium wnosi się w pieniądzu polskim na rachunek bankowy UKE:
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NBP O/O Warszawa
Nr konta 64 1010 1010 0060 4413 9120 0000
tytuł wpłaty: „Wadium - pasmo 450 MHz”

2.7.4. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu wyłonionego w przetargu podlega zaliczeniu na poczet
dodatkowej opłaty za dokonanie rezerwacji częstotliwości.
2.7.5. Zwrot wadium następuje:
1) w przypadku zwrotu oferty w związku z odwołaniem przetargu – w terminie 7 dni od dnia odwołania
przetargu;
2) uczestnikowi przetargu, który spełnił warunki uczestnictwa w przetargu, ale nie został wyłoniony –
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o dokonaniu rezerwacji częstotliwości dla podmiotu
wyłonionego;
3) uczestnikowi przetargu, który nie spełnił warunków uczestnictwa w przetargu – w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia wyników przetargu albo uznania go za nierozstrzygnięty;
4) w przypadku unieważnienia przetargu przed dokonaniem rezerwacji częstotliwości – niezwłocznie po
doręczeniu decyzji w sprawie unieważnienia przetargu, wydanej w II instancji przez Prezesa UKE.
W przypadku, gdy od decyzji w sprawie o unieważnienie przetargu nie został złożony wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy, wadium jest zwracane niezwłocznie po upływie 14 dni od dnia
doręczenia tej decyzji.
2.7.6. Utratę wadium powoduje:
1)

wycofanie oferty po upływie terminu na składanie ofert;

2)

rezygnacja przez podmiot wyłoniony, o którym mowa w art. 118b ust. 1 lub 2 Prawa
telekomunikacyjnego, z uzyskania rezerwacji częstotliwości, w tym niezłożenie wniosku, o którym
mowa w art. 118c ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego w przewidzianym terminie.
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ROZDZIAŁ 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY
3.1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY – WYMAGANIA OGÓLNE
3.1.1. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w dokumentacji.
3.1.2. Przedmiotem przetargu jest rezerwacja częstotliwości określona w ogłoszeniu o przetargu.
3.1.3. Każdy uczestnik przetargu składa tylko jedną ofertę. Podmioty należące do jednej grupy kapitałowej,
mogą złożyć tylko jedną ofertę.
3.1.4. Ofertę składa się zgodnie ze wzorem oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do dokumentacji.
3.1.5. Uczestnik przetargu włącza do oferty dokumenty wymagane dokumentacją.
3.1.6. W przypadku, gdy część wzoru oferty nie ma zastosowania, w miejscu tym uczestnik wpisuje wyrazy
„nie dotyczy”.
3.1.7. Nie dopuszcza się dokonywania w treści oferty jakichkolwiek odstępstw od treści wzoru oferty,
tj. skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków, z wyłączeniem miejsc przeznaczonych do
wypełnienia.
3.1.8. Oferta musi być podpisana przez uczestnika przetargu lub osobę/osoby umocowane do reprezentowania
uczestnika przetargu w przetargu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych. Przez podpisanie oferty
rozumie się złożenie podpisu przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania uczestnika przetargu
w miejscach wskazanych we wzorze oferty.
3.1.9. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny uczestnika przetargu lub załączonego do oferty
pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania uczestnika przetargu umocowanych jest łącznie kilka osób,
oferta oraz wszystkie oświadczenia uczestnika przetargu wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby.
3.1.10. Umocowanie osoby lub osób upoważnionych do podpisania oferty (będących umocowanymi do
reprezentowania uczestnika przetargu w przetargu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych) musi
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to w szczególności, że jeżeli umocowanie
takie nie wynika wprost z dołączonego dokumentu stwierdzającego status prawny uczestnika przetargu (odpisu
z właściwego rejestru lub zaświadczenia o treści wpisu w ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty
należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez jedną
z poniższych osób:
1) notariusza;
2) osobę/osoby udzielającą/udzielające pełnomocnictwa;
3) adwokata albo radcę prawnego, jeżeli poświadcza on kopię pełnomocnictwa mu udzielonego.
3.1.11. Pełnomocnictwa i ich odpisy muszą być właściwie opłacone. Do pełnomocnictw i ich odpisów należy
dołączyć dowód/dowody zapłaty opłaty skarbowej pod rygorem zawiadomienia właściwego organu
podatkowego o nieuiszczeniu należnej opłaty skarbowej.
3.1.12. Dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również dokumenty przedstawiane w formie oryginałów,
nie podlegają zwrotowi uczestnikowi przetargu, z wyjątkiem zwrotu oferty w przypadku odwołania przetargu,
wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert lub złożenia oferty po terminie do składania ofert.
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3.1.13. Zaleca się, aby wraz z oryginałem oferty uczestnik przetargu złożył opisany nośnik optyczny
jednorazowego zapisu (typu DVD lub CD) zawierający skan (w formacie PDF) lub fotokopię (w formacie JPG)
oferty.
3.1.14. Uczestnik przetargu pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3.2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY – FORMA OFERTY
3.2.1. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim. Jeżeli dokument wymagany zgodnie
z dokumentacją został sporządzony w języku obcym uczestnik przetargu przedstawia ten dokument wraz
z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się możliwość
występowania w ofercie pojedynczych wyrazów i zwrotów w języku obcym. Załączone do oferty dokumenty
dodatkowe (niewymagane dokumentacją), niezależnie od języka ich sporządzenia, nie będą brane pod uwagę
przy ocenie oferty.
3.2.2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w postaci papierowej.
3.2.3. Oryginał oferty należy złożyć w jednym egzemplarzu. Oryginał oferty powinien zostać oznaczony zgodnie
z wzorem oferty znakiem „X” we właściwym polu jako „ORYGINAŁ”. Do oferty należy dołączyć jedną kopię
oryginału oferty oznaczoną zgodnie z wzorem oferty znakiem „X” we właściwym polu jako „KOPIA”.
3.2.4. Uczestnik przetargu lub osoba/osoby podpisująca/podpisujące ofertę zgodnie z pkt. 3.1.8., 3.1.9., 3.1.10.
dokumentacji musi podpisać znajdujące się na stronie tytułowej oferty oświadczenie o następującej treści:
„Niniejszym poświadczam za zgodność z oryginałem wszystkie kopie dokumentów zawarte w niniejszej ofercie,
na wszystkich zapisanych stronach.”. Złożenie przedmiotowego oświadczenia wywołuje skutki równoważne
z odrębnym poświadczeniem za zgodność z oryginałem każdej kopii dokumentu zawartej w ofercie. Złożenie
wyżej wskazanego oświadczenia nie zwalnia od odrębnego poświadczenia kopii pełnomocnictwa „za zgodność
z oryginałem” zgodnie z pkt. 3.1.10.
3.2.5. Oferta musi się składać z części określonych we wzorze oferty.
3.2.6. Ofertę wraz z jej kopią należy złożyć w zamkniętym i opieczętowanym opakowaniu opatrzonym napisem:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa
Przetarg na rezerwację częstotliwości z pasma 450 MHz

Oprócz powyższego napisu na opakowaniu należy wskazać nazwę uczestnika przetargu oraz adres właściwy do
doręczeń, na który następuje zwrot oferty złożonej po terminie do składania ofert.
3.2.7. Arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale połączone.
3.2.8. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane w sposób ciągły cyframi arabskimi.
Obowiązek ciągłego ponumerowania stron obejmuje także dokumenty włączone do oferty.
3.2.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez uczestnika przetargu lub
osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę zgodnie z pkt. 3.1.8., 3.1.9., 3.1.10. dokumentacji.

2

Opis nośnika optycznego powinien zawierać nazwę uczestnika przetargu i wskazanie, że zawiera on ofertę składaną przez ten podmiot w przetargu
na rezerwację częstotliwości z pasma 450 MHz.
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3.2.10. Dokumenty włączone do oferty muszą mieć formę oryginałów lub kopii poświadczonych „za zgodność
z oryginałem” zgodnie z pkt. 3.2.4. Pełnomocnictwa włączone do oferty muszą mieć postać oryginałów lub
odpisu poświadczonego „za zgodność z oryginałem” zgodnie z pkt. 3.1.10.
3.3. ZAWARTOŚĆ OFERTY
Oferta powinna zawierać dokumenty i informacje wskazane we wzorze oferty.
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ROZDZIAŁ 4. PROCEDURA OCENY OFERT I KRYTERIA OCENY OFERT
4.1. PROCEDURA OCENY OFERT I KRYTERIA OCENY OFERT
4.1.1. Badanie ofert złożonych przez uczestników przetargu odbywa się w dwóch etapach. Komisja ocenia,
analizuje i weryfikuje oferty uczestników przetargu w oparciu o dokumenty i informacje zawarte w ofertach
oraz dane posiadane przez Prezesa UKE z urzędu, w sposób opisany w dokumentacji.
4.1.2. Etap I badania ofert obejmuje sprawdzenie:
1) wniesienia opłaty za dokumentację zgodnie z pkt. 2.4. dokumentacji;
2) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie, określonych w ogłoszeniu o przetargu – oferta złożona
po terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu zostanie zwrócona uczestnikowi przetargu bez
otwierania;
3) wniesienia wadium w sposób oraz w wysokości i terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz
w dokumentacji;
4) zgodności złożonej oferty z wymaganiami określonymi w dokumentacji, w szczególności:
a) podania w ofercie numeru rachunku bankowego, na który następuje zwrot wadium;
b) podania w ofercie adresu właściwego do doręczeń;
c) podjęcia zobowiązań przez uczestnika przetargu;
d) złożenia oferty odpowiadającej wymaganiom określonym w pkt. 2.3.6., w szczególności poprzez
sprawdzenie przynależności uczestnika przetargu do grupy kapitałowej;
e) udokumentowania, w sposób określony w części 3 pkt. 3.3. oferty, inwestycji w infrastrukturę
telekomunikacyjną lub rozwój własnej sieci radiowej poniesionych przez uczestnika przetargu,
w latach 2014-2016, w kwocie nie niższej niż 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych).
4.1.3. Etap II badania oferty obejmuje ocenę oferty pod kątem kryteriów:
1) wysokości kwoty zadeklarowanej przez uczestnika przetargu;
2) zachowania warunków konkurencji przez uczestnika przetargu;
3) wiarygodności finansowej uczestnika przetargu.
4.2. OPIS SPOSOBU OCENY OFERT W ETAPIE II BADANIA OFERT
4.2.1. Komisja dokona oceny punktowej ofert według poszczególnych kryteriów.
4.2.2. Najistotniejszym kryterium oceny ofert w niniejszym przetargu będzie kryterium wysokości kwoty
zadeklarowanej.
4.2.3. Ocena ofert za kryterium wysokości kwoty zadeklarowanej zostanie dokonana w sposób określony
w pkt. 5.1.
4.2.4. Ocena ofert za kryterium zachowania warunków konkurencji zostanie dokonana w sposób określony
w pkt. 5.2.
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4.2.5. Ocena ofert za kryterium wiarygodności finansowej zostanie dokonana w sposób określony w pkt. 5.3.
4.2.6. Ocena końcowa ofert zostanie dokonana w sposób określony w pkt. 5.4.
4.3. MINIMUM KWALIFIKACYJNE
4.3.1. Minimum kwalifikacyjne oznacza warunki, jakie powinna spełnić oferta, aby uczestnik przetargu
składający tę ofertę mógł zostać uznany za podmiot wyłoniony w przetargu.
4.3.2. W niniejszym przetargu nie ustanowiono minimum kwalifikacyjnego.
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ROZDZIAŁ 5. OCENA OFERT
5.1. OCENA OFERT ZA KRYTERIUM W YSOKOŚCI KWOTY ZADEKLAROWANEJ
5.1.1. Ocena punktowa ofert za kryterium wysokości kwoty zadeklarowanej, o której mowa w art. 118a ust. 1
pkt 2 Prawa telekomunikacyjnego, zostanie dokonana według następującego wzoru:
P1 = 250 x C/Cmax
gdzie:
P1

– liczba punktów uzyskana za to kryterium.

C

– kwota zadeklarowana w ocenianej ofercie.

Cmax

– maksymalna kwota zadeklarowana w przetargu.

Wartość P1 będzie przyjmowana z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, zaokrąglając wartości ≤ 5 w dół

5.1.2. Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać za to kryterium wynosi 250 (słownie: dwieście
pięćdziesiąt).
5.2. OCENA OFERT ZA KRYTERIUM ZACHOWANIA WARUNKÓW K ONKURENCJI
5.2.1. Przez wpływ na zachowanie warunków konkurencji rozumie się przeciwdziałanie powstaniu lub
umocnieniu pozycji znaczącej, w tym kolektywnej pozycji znaczącej na rynku świadczenia usług w publicznych
sieciach telekomunikacyjnych, a w przypadku podmiotów niepowiązanych z tym rynkiem – zapewnienie
rozwoju skutecznej konkurencji na rynku.
5.2.2. Ocena wpływu na zachowanie warunków konkurencji zostanie dokonana w oparciu o:
1) posiadany zasób widma w paśmie 800 MHz, jakim, na obszarze całego kraju, dysponuje uczestnik
przetargu, podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy uczestnik przetargu, jego
udziałowcy/akcjonariusze, na podstawie rezerwacji częstotliwości wydanej/ych na obszar całego
kraju;
2) posiadany zasób widma w paśmie 900 MHz, jakim, na obszarze całego kraju, dysponuje uczestnik
przetargu, podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy uczestnik przetargu, jego
udziałowcy/akcjonariusze, na podstawie rezerwacji częstotliwości wydanej/ych na obszar całego
kraju;
3) posiadany zasób widma w paśmie 1800 MHz, jakim, na obszarze całego kraju, dysponuje uczestnik
przetargu, podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy uczestnik przetargu, jego
udziałowcy/akcjonariusze, na podstawie rezerwacji częstotliwości wydanej/ych na obszar całego
kraju;
4) posiadany zasób widma w paśmie 2100 MHz, jakim, na obszarze całego kraju, dysponuje uczestnik
przetargu, podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy uczestnik przetargu, jego
udziałowcy/akcjonariusze, na podstawie rezerwacji częstotliwości wydanej/ych na obszar całego
kraju;
5) posiadany zasób widma w paśmie 2600 MHz, jakim, na obszarze całego kraju, dysponuje uczestnik
przetargu, podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy uczestnik przetargu, jego
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udziałowcy/akcjonariusze, na podstawie rezerwacji częstotliwości wydanej/ych na obszar całego
kraju;
6) opinię Prezesa UOKiK, wydaną na podstawie art. 118a ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego,
uwzględniającą w szczególności informacje i dokumenty, złożone przez uczestnika przetargu zgodnie
z Częścią 4 Wzoru oferty, biorąc w szczególności pod uwagę:
1.

2.

Strukturę rynku, w tym w szczególności:
a.

Udział rynkowy uczestnika przetargu w rynku/ach właściwym/ych, na którym/ych
uczestnik przetargu będzie wykorzystywał częstotliwości objęte przetargiem (tylko wtedy,
gdy taki/e rynek/i istniał/y przed rozpoczęciem przetargu);

b.

Udział rynkowy uczestnika przetargu w rynkach właściwych, na których są świadczone
usługi substytucyjne oraz komplementarne do rynku, na którym uczestnik przetargu
będzie wykorzystywał częstotliwości objęte przetargiem;

c.

Udział rynkowy podmiotów z grupy kapitałowej uczestnika przetargu, a także
udziałowców/akcjonariuszy uczestnika przetargu w rynkach właściwych, na których są
świadczone substytucyjne oraz komplementarne usługi telekomunikacyjne do usług
świadczonych na rynku, na którym uczestnik przetargu będzie wykorzystywał
częstotliwości objęte przetargiem;

d.

Udział rynkowy w rynkach właściwych innych usług telekomunikacyjnych podmiotów
z grupy kapitałowej uczestnika przetargu a także udziałowców/akcjonariuszy uczestnika
przetargu;

e.

Przewidywany udział rynkowy uczestnika przetargu na rynku/ach produktowym/ych, na
których uczestnik przetargu będzie wykorzystywał częstotliwości objęte przetargiem,
w okresie pierwszych dwóch lat po zakończeniu trwającego przetargu (przy założeniu, że
uczestnik przetargu będzie użytkował częstotliwości objęte przetargiem);

f.

Udział rynkowy podmiotów z grupy kapitałowej uczestnika przetargu, a także
udziałowców/akcjonariuszy uczestnika przetargu w rynku/ach właściwym/ych, na
którym/ych uczestnik przetargu będzie wykorzystywał częstotliwości objęte przetargiem
(tylko wtedy, gdy taki/e rynek/i istniał/y przed rozpoczęciem przetargu);

g.

Zawarte przez uczestnika przetargu porozumienia o planowaniu, zarządzaniu i obsłudze
sieci ruchomych lub wspólne przedsiębiorstwa powołane w tym celu przez niezależnych
przedsiębiorców biorących udział w przetargu.

Strukturę powiązań kapitałowych, w tym w szczególności:
a.

Powiązania kapitałowe uczestnika przetargu z innymi uczestnikami rynku właściwego, na
którym uczestnik przetargu będzie wykorzystywał częstotliwości objęte przetargiem;

b.

Powiązania kapitałowe uczestnika przetargu z uczestnikami rynków właściwych
powiązanych wertykalnie z rynkiem, na którym uczestnik przetargu będzie wykorzystywał
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częstotliwości objęte przetargiem ;
c.

Powiązania kapitałowe uczestnika przetargu z uczestnikami rynków właściwych, na
których świadczone są substytucyjne oraz komplementarne usługi telekomunikacyjne
w stosunku do usług, które uczestnik przetargu będzie świadczył w oparciu
o częstotliwości objęte przetargiem;

d.

Powiązania kapitałowe uczestnika przetargu z uczestnikami rynków właściwych innych
usług telekomunikacyjnych.

3.

Zdolność uczestnika przetargu do wykorzystania częstotliwości objętych przetargiem,
w szczególności z uwzględnieniem posiadanych przez niego zasobów finansowych lub
udokumentowanej zdolności do ich pozyskania.

4.

Strategię konkurencyjną uczestnika przetargu na rynku, na którym uczestnik przetargu będzie
wykorzystywał częstotliwości objęte przetargiem.

5.2.3. Ocena punktowa ofert za kryterium wpływu na zachowanie warunków konkurencji, o którym mowa
w art. 118a ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego zostanie dokonana według następującego wzoru:
P2 = 80 x (K/Kmax) + S1 + S2
gdzie:
P2

– liczba punktów uzyskana za to kryterium

Kmax

– najwyższa liczba punktów przyznanych przez Komisję na podstawie opinii Prezesa UOKiK.

K

– liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie przez Komisję na podstawie opinii Prezesa UOKiK:

S1

S2

K=0

– oznacza niekorzystny wpływ na rozwój konkurencji na rynku świadczenia usług w publicznych sieciach
telekomunikacyjnych

K = 10

– oznacza neutralny wpływ na rozwój konkurencji na rynku świadczenia usług w publicznych sieciach
telekomunikacyjnych

K = 20

– oznacza korzystny wpływ na rozwój konkurencji na rynku świadczenia usług w publicznych sieciach
telekomunikacyjnych

– liczba punktów przyznanych za posiadany zasób widma w paśmie 800 MHz lub 900 MHz jakim, na obszarze całego kraju,
dysponuje uczestnik przetargu, podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy uczestnik przetargu, jego
udziałowcy/akcjonariusze, na podstawie rezerwacji częstotliwości wydanej/ych na obszar całego kraju:
S1 = 10

– gdy uczestnik przetargu, podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy uczestnik przetargu, jego
udziałowcy/akcjonariusze, dysponuje na podstawie rezerwacji częstotliwości wydanej/ych na obszar całego kraju
częstotliwościami z pasma 800 MHz lub 900 MHz

S1 = 0

– gdy uczestnik przetargu, podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy uczestnik przetargu, jego
udziałowcy/akcjonariusze, nie dysponuje na podstawie rezerwacji częstotliwości wydanej/ych na obszar całego
kraju częstotliwościami z pasma 800 MHz lub 900 MHz

– liczba punktów przyznanych za posiadany zasób widma w paśmie 1800 MHz lub 2100 MHz lub 2600 MHz jakim, na
obszarze całego kraju, dysponuje uczestnik przetargu, podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy uczestnik
przetargu, jego udziałowcy/akcjonariusze, na podstawie rezerwacji częstotliwości wydanej/ych na obszar całego kraju
S2 = 10

– gdy uczestnik przetargu, podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy uczestnik przetargu, jego
udziałowcy/akcjonariusze, dysponuje na podstawie rezerwacji częstotliwości wydanej/ych na obszar całego kraju

3

Rynki powiązane wertykalnie z rynkiem, na którym wykorzystywane będą częstotliwości objęte przetargiem to rynki znajdujące się na
kolejnych, następujących po sobie szczeblach obrotu.
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częstotliwościami z pasma 1800 MHz lub 2100 MHz lub 2600 MHz
S2 = 0

– gdy uczestnik przetargu, podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy Uczestnik przetargu, jego
udziałowcy/akcjonariusze, nie dysponuje na podstawie rezerwacji częstotliwości wydanej/ych na obszar całego
kraju częstotliwościami z pasma 1800 MHz lub 2100 MHz lub 2600 MHz

W sytuacji gdy Kmax będzię równe 0, wartość działania K/Kmax będzie przyjmowana jako 0.
Wartość P2 będzie przyjmowana z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, zaokrąglając wartości ≤ 5 w dół.

5.2.4. Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać za to kryterium wynosi 100 (słownie: sto).
5.3. OCENA OFERT ZA KRYTERIUM WIARYGODNOŚCI FINANSO WEJ
5.3.1. Przez wiarygodność finansową rozumie się w niniejszym przetargu sprawdzenie wywiązywania się
uczestnika przetargu z:
1) zobowiązań z tytułu opłat za prawo do dysponowania częstotliwościami lub zasobami orbitalnymi,
2) zobowiązań z tytułu podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (wiarygodność
finansowa w aspekcie terminowego regulowania należności publicznoprawnych),
3) zobowiązań względem budżetu państwa z tytułu kwoty deklarowanej w przetargu, aukcji lub konkursie
na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających niniejszy
przetarg,
a także zdolność finansową uczestnika przetargu do prowadzenia działalności w zakresie wykorzystywania
częstotliwości będących przedmiotem niniejszego przetargu oraz do wywiązania się ze zobowiązań podjętych
w niniejszym przetargu, w oparciu o dotychczasową zdolność inwestycyjną.
5.3.2. Ocena ofert według powyższego kryterium zostanie dokonana w oparciu o dokumenty i informacje
złożone przez uczestnika przetargu zgodnie z Częścią 3 Wzoru oferty.
5.3.3. Ocena punktowa ofert za kryterium wiarygodności finansowej uczestnika przetargu będzie dokonana
poprzez zsumowanie punktów uzyskanych za:
1) wywiązywanie się z zobowiązań z tytułu opłat za prawo do dysponowania częstotliwościami lub
zasobami orbitalnymi oraz zobowiązań z tytułu podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne – zgodnie z punktacją przedstawioną w tabeli nr 2;
Tabela 2.

a.

podmiot, który nie zalega z opłatami za prawo do dysponowania
częstotliwościami lub zasobami orbitalnymi oraz nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne:

25 pkt.

b.

podmiot, który zalega z opłatami za prawo do dysponowania częstotliwościami
lub zasobami orbitalnymi lub zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne:

0 pkt.

2) wywiązywanie się z zobowiązań względem budżetu państwa z tytułu kwoty deklarowanej w przetargu,
aukcji lub konkursie na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych w ciągu ostatnich 3 lat
poprzedzających niniejszy przetarg – zgodnie z punktacją przedstawioną w tabeli nr 3;
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Tabela 3.

a.

podmiot, który w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających niniejszy przetarg
złożył co najmniej jeden raz ofertę w przetargu, aukcji lub konkursie na
rezerwację częstotliwości i zostawszy podmiotem wyłonionym co najmniej
jeden raz nie złożył wniosku o rezerwację częstotliwości objętych tym
przetargiem, aukcją lub konkursem, wycofał wniosek o dokonanie rezerwacji
złożony po przetargu, aukcji lub konkursie lub nie uiścił zadeklarowanej
jednorazowej opłaty w terminie:

b.

podmiot inny, niż określony w lit. a:

0 pkt.

25 pkt.

4

3) przedstawienie, w Części 3.3 oferty złożonej przez uczestnika przetargu, informacji o wysokości
poniesionych przez uczestnika przetargu, w latach 2014-2016, inwestycji w infrastrukturę
telekomunikacyjną lub rozwój własnej sieci radiowej, poświadczonych przez biegłego rewidenta,
a w przypadku uczestnika przetargu prowadzącego działalność w państwie, w którego porządku
prawnym nie przewidziano zawodu biegłego rewidenta – przez inną osobę uprawnioną do badania
sprawozdań finansowych, która zostanie dokonana według następującego wzoru:
I = 50 x (I op /I max )
gdzie:
I

– liczba punktów przyznawanych za wysokość poniesionych przez uczestnika przetargu, w latach 2014-2016, inwestycji
w infrastrukturę telekomunikacyjną lub rozwój własnej sieci.

Imax

– najwyższa kwota, z pośród wszystkich ofert złożonych w przetargu, przedstawiająca zsumowaną wysokość poniesionych
inwestycji wskazana przez uczestnika przetargu w ofercie w pkt. 3.3.

Iop

– kwota przedstawiająca zsumowaną wysokość poniesionych inwestycji wskazana przez uczestnika przetargu w ofercie
w pkt. 3.3.

Wartość I będzie przyjmowana z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, zaokrąglając wartości ≤ 5 w dół.

5.3.4. Obliczona na podstawie pkt. 5.3.3. suma wszystkich punktów uzyskanych za to kryterium stanowi
wskaźnik P3.
5.3.5. Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać za to kryterium wynosi 100 (słownie: sto).

4

Dane dotyczące kwoty powinny być wyrażone w złotych, w wartościach zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych uczestnika
przetargu, a w przypadku, gdy księgi rachunkowe sporządzane są w walucie innej niż złoty, to dane przedstawione w niniejszej informacji
powinny zostać przeliczone według średnich kursów walut Narodowego Banku Polskiego na dzień wystawienia faktury.
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5.4. OCENA KOŃCOWA OFERT
5.4.1. Punktową ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych w etapie II (przyznanych za
poszczególne kryteria), obliczona według następującego wzoru:
P = P1 + P2 + P3
gdzie:
P

– suma punktów przyznanych ofercie w etapie II

P1

– ocena punktowa ustalona zgodnie z pkt. 5.1.1.

P2

– ocena punktowa ustalona zgodnie z pkt. 5.2.3.

P3

– ocena punktowa ustalona zgodnie z pkt. 5.3.3.

Wartość P będzie przyjmowana z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

5.4.2. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką można uzyskać w przetargu wynosi 450 (słownie: czterysta
pięćdziesiąt).
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