
ANDRZEJ MINASOWICZ∗, BARTOSZ KOSTRZEWA∗∗ 

ANALIZA WIELOKRYTERIALNEGO WYBORU 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

W POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH 
Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU EKSPERCKIEGO 

OPARTEGO NA PRZESŁANKACH ROZMYTYCH 

MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS FOR THE 
SELECTION OF BIDS IN PROCUREMENT PROCEEDINGS 

USING EXPERT DATABASE SYSTEMS  
BASED ON FUZZY PREMISES 

S t r e s z c z e n i e  

Prezentowany artykuł jest próbą pokazania metody wyboru firmy wykonawczej na podstawie określonej 
liczby kryteriów, które charakteryzują zarówno przyszłego wykonawcę, jak i planowane przedsięwzięcie 
budowlane. W celu ekstrahowania wiedzy od ekspertów budowlanych posłużono się ocenami lingwi-
stycznymi z zastosowaniem zbiorów rozmytych. Propozycje zawarte w artykule mogą w przyszłości 
służyć do budowy systemu eksperckiego, wykorzystanego przy wyborze oferenta najbardziej spełniają-
cego warunki i założenia planowanej przez inwestora realizacji przedsięwzięcia budowlanego. 
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A b s t r a c t  

This paper is an attempt to demonstrate a selection method based upon a number of criteria which 
characterize both the contractor to be and the construction project itself. In order to utilize the available 
knowledge from construction experts, linguistic evaluations have been used, while making use of fuzzy 
sets at the same time. The proposals found herein may be used in the future to design an expert database 
system used to select those bidders that best match the specifications of any construction project. 

Keywords: procurement proceedings, construction project, fuzzy sets, multi-criteria choice problem, 
decision-making, expert system 

                                                           
∗ Dr hab. inż. Andrzej Minasowicz, Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie, 

Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska. 
∗∗ Mgr inż. Bartosz Kostrzewa, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. 



 294

1. Wstęp 
 
Funkcjonowanie systemu przetargowego w wielu krajach europejskich, a szczególnie 

w Polsce, jest przyczyną opóźnień w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć budowla-
nych. Jednym z mankamentów tego systemu jest też zwykle wybór firmy wykonawczej, 
która oferuje najniższą cenę, prowadzący do wielu problemów w trakcie realizacji przed-
sięwzięcia. Wśród nich należy wymienić niską jakość wykonanego obiektu budowlanego 
lub próby nacisku na inwestora w celu uzyskania dodatkowych środków finansowych na 
tak zwane rabaty dodatkowe. 

Prezentowany artykuł jest próbą pokazania metody wyboru firmy wykonawczej na pod-
stawie określonej liczby kryteriów, które charakteryzują zarówno przyszłego wykonawcę, 
jak i planowane przedsięwzięcie budowlane. Wiedza ta jest na ogół znana ekspertom, 
i dzięki ich opiniom oraz doświadczeniu można stworzyć narzędzia do uzasadnionego wy-
boru oferenta, który dla określonego przedsięwzięcia rokuje najbardziej prawidłową reali-
zację przedsięwzięcia w założonych parametrach. 

W celu ekstrahowania wiedzy eksperckiej posłużono się ocenami lingwistycznymi 
z zastosowaniem zbiorów rozmytych. Teoria zbiorów rozmytych ma zastosowanie do 
oceny takich zagadnień, w których występują oceny nieprecyzyjne i niejednoznaczne. 

Propozycje zawarte w artykule mogą w przyszłości służyć do budowy systemu eksperc-
kiego, wykorzystanego przy wyborze oferenta najbardziej spełniającego warunki i założe-
nia planowanej przez inwestora realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Użycie takiego 
systemu pozwoliłoby na skrócenie okresu postępowania przetargowego i zapewniło odpo-
wiednią jakość podejmowanych decyzji o wyborze oferenta. 

 
 

2. Podstawowe założenia prezentowanej metody 
 
W celu obiektywnego wyboru przyszłego wykonawcy inwestycji w pierwszej kolejno-

ści określono kryteria jego wyboru. Jako wystarczające uznano dwa kryteria: ocena wiary-
godności wykonawcy – O,  proponowana cena oferty – C. 

W zależności od specyfikacji istotnych warunków zamówienia, można uznać za sto-
sowne dodanie jeszcze innego kryterium, np. okresu gwarancji. W prezentowanym artykule 
w celu jasnego przedstawienia zagadnienia założono, że kryterium to jest z góry określone 
przez inwestora i nie podlega zmianie. W drugiej kolejności określono parametry opisujące 
przedmiot przetargu. Parametr ten nazwano znaczeniem inwestycji Z, składającego się 
z trzech składników, tzw. pod-parametrów: poziom trudności – P, ograniczenia czasowe – 
T oraz  wartość nakładów inwestycyjnych – K. 

Na podstawie dwóch kryteriów, czyli oceny wiarygodności wykonawcy i proponowanej 
ceny oferty, oraz przy zadanych pod-parametrach określających przedmiot przetargu doko-
nano jednoznacznej oceny, która z ofert wykonawców jest najkorzystniejsza w przypadku 
przedsięwzięcia o określonym nakładzie finansowym, poziomie trudności i przy zadanych 
ograniczeniach czasowych. Mechanizmem wykorzystanym do wyznaczenia najkorzystniej-
szej oferty jest propozycja systemu eksperckiego, którego baza reguł zbudowana jest 
w formie lingwistycznej, na podstawie przesłanek w postaci zbiorów rozmytych. W teorii 
zbiorów rozmytych element może być przypisany częściowo do zbioru, tzn. że jego poziom 
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przynależności może znajdować się w przedziale od 0 do 1 włącznie. Bazę reguł 
stworzono, opierając się na prostej zasadzie wnioskowania: 

Jeżeli znaczenie inwestycji jest…, ocena wiarygodności wykonawcy jest … oraz cena oferty 
jest…, wtedy korzystność (atrakcyjność) oferty wynosi…. 

Przykładowo zaproponowano, aby eksperci przy formułowaniu bazy reguł mogli posłu-
giwać się jedynie określonymi wyrażeniami. Do opisania znaczenia przyjęto wyrażenia: 
marginalne, średnie, duże, kluczowe. Ocenę wiarygodności wykonawcy oraz cenę oferty 
określają wyrażenia: niska, średnia, wysoka. Atrakcyjność oferty wyznaczona przez eks-
perta to wartość liczbowa od 0 do 1 z dokładnością do jednej dziesiątej. Tabela 1 przedsta-
wia jedną z możliwych baz reguł wyznaczonych przez eksperta. 

T a b e l a  1  

Zestawienie przykładowej bazy reguł systemu eksperckiego 

Lp. 
Jeżeli Wtedy 

znaczenie inwestycji ocena wykonawcy cena oferty atrakcyjność oferty 
1 marginalne niska niska 0,7 
2 marginalne niska średnia 0,6 
3 marginalne niska wysoka 0,3 
4 marginalne średnia niska 0,8 
5 marginalne średnia średnia 0,5 
6 marginalne średnia wysoka 0,3 
7 marginalne wysoka niska 1,0 
8 marginalne wysoka średnia 0,7 
9 marginalne wysoka wysoka 0,2 

10 średnie niska niska 0,5 
11 średnie niska średnia 0,4 
12 średnie niska wysoka 0,2 
13 średnie średnia niska 0,6 
14 średnie średnia średnia 0,6 
15 średnie średnia wysoka 0,5 
16 średnie wysoka niska 0,9 
17 średnie wysoka średnia 0,8 
18 średnie wysoka wysoka 0,6 
19 duże niska niska 0,3 
20 duże niska średnia 0,4 
21 duże niska wysoka 0,3 
22 duże średnia niska 0,5 
23 duże średnia średnia 0,8 
24 duże średnia wysoka 0,6 
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cd. tab. 1 

Lp. 
Jeżeli Wtedy 

znaczenie inwestycji ocena wykonawcy cena oferty atrakcyjność oferty 
25 duże wysoka niska 1,0 
26 duże wysoka średnia 0,8 
27 duże wysoka wysoka 0,6 
28 kluczowe niska niska 0,1 
29 kluczowe niska średnia 0,1 
30 kluczowe niska wysoka 0,1 
31 kluczowe średnia niska 0,2 
32 kluczowe średnia średnia 0,3 
33 kluczowe średnia wysoka 0,2 
34 kluczowe wysoka niska 0,6 
35 kluczowe wysoka średnia 0,8 
36 kluczowe wysoka wysoka 0,7 

 
Każde z takich pojęć jak np. „marginalne znaczenie inwestycji” lub „wysoka ocena wy-

konawcy” w teorii zbiorów rozmytych jest zmienną lingwistyczną, określoną przez wartość 
lingwistyczną. Zbiór wszystkich wartości lingwistycznych określających daną zmienną 
nazywa się przestrzenią lingwistyczną. W prezentowanym artykule przyjęto proste prze-
strzenie lingwistyczne, w których zmienne lingwistyczne opisane są na określonych prze-
działach funkcjami liniowymi. Poniżej przedstawiono przyjęte w obliczeniach przestrzenie 
lingwistyczne określające zmienne: znaczenie inwestycji, cena oferty, ocena wiarygodności 
wykonawcy. 

 
Rys. 1. Graficznie odwzorowanie przestrzeni lingwistycznej pojęcia „znaczenie inwestycji” 

Fig. 1. Graphical presentation of linguistic space of the term “project importance” 
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Rys. 2. Graficznie odwzorowanie przestrzeni lingwistycznej pojęcia „ocena wiarygodności 
wykonawcy” 

Fig. 2. Graphical presentation of linguistic space of the term “contractor reliability” 

 

 

Rys. 3. Graficznie odwzorowanie przestrzeni lingwistycznej pojęcia „cena oferty” 

Fig. 3. Graphical presentation of linguistic space of  the term ”bid price” 
 
Przestrzeń lingwistyczna przedstawiona jest za pomocą dwuwymiarowego układu kar-

tezjańskiego, w którym oś rzędnych stanowi poziom przynależności wartości do zbioru, 
a oś odciętych to wartości liczbowe zmiennych lingwistycznych znaczenia inwestycji, ceny 
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oferty i oceny wykonawcy. Wartości liczbowe mieszczą się w zakresie od 0 do 1, dzięki 
czemu metodyka rozpatrywania ofert wykonawców jest uniwersalna. Wartości te są warto-
ściami względnymi znormalizowanymi, uzyskanymi na podstawie wartości bezwzględnych. 

Wartość znormalizowaną ceny oferty wyznaczono na podstawie wartości bezwzględ-
nych zgodnie ze wzorem 
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gdzie: 
n
iC  – wartość znormalizowana ceny oferty i-tego wykonawcy, 

iC  – wartość bezwzględna ceny oferty i-tego podwykonawcy, 

maxC  – wartość maksymalna ze zbioru wszystkich cen ofert wykonawców, którzy 
brali udział w przetargu, 

minC  – wartość minimalna ze zbioru wszystkich cen ofert wykonawców, którzy 
brali udział w przetargu. 

Sposób oceniania wiarygodności wykonawcy powinien być tworzony indywidualnie dla 
każdego przetargu. W zależności od specyfiki przetargu inwestor może określić podsta-
wowe wymagania, za które przyznawać będzie określoną liczbę punktów. Sumując zdobyte 
punkty, otrzymuje się wartość bezwzględną oceny iO  i analogicznie do wzoru (1) oblicza 
wartość znormalizowaną n

iO .  
Wartość liczbową znaczenia inwestycji wyznaczono, jak już wspomniano, na podstawie 

trzech składników (pod-parametrów): poziom trudności inwestycji, ograniczenia czasowe, 
wartość nakładów inwestycyjnych. Poziom trudności inwestycji n

jP  wyznaczono w prze-
dziale od 0 do 1 na podstawie opinii ekspertów, tak że 0 oznacza poziom minimalny, 
a 1 poziom maksymalny. Założono dokładność do jednej dziesiątej. Analogicznie na 
podstawie opinii ekspertów wyznaczono ograniczenia czasowe n

jT . Podobnie jak 
w przypadku poziomu trudności jest to wartość z zakresu od wartości 0, oznaczającej 
praktycznie brak ograniczeń czasowych, do 1 oznaczająca bardzo duże ograniczenia 
czasowe. Ostatni pod-parametr, czyli wartość nakładów inwestycyjnych n

jK , określa sam 
inwestor. Na podstawie swojego portfela inwestycyjnego określa, jak wysoki jest dla niego 
koszt związany z daną inwestycją. 0 oznacza wartość minimalną, 1 – wartość maksymalna 
spośród wszystkich przedsięwzięć inwestora. 

Przykładowo: n
jK = 0,7, n

jT = 0,6, n
jP = 0,4. Na podstawie trzech znormalizowanych 

pod-parametrów zaproponowano wzór wyznaczający wartość znormalizowaną znaczenia 
inwestycji n

jZ . Na podstawie tego wzoru obliczono wartość znaczenia inwestycji 
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Założono, że w postępowaniu przetargowym wzięło udział sześciu oferentów. Ceny po-

szczególnych ofert kształtowały się następująco: C1 = 125 mln zł, C2 = 118 mln zł, C3 = 111 
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mln zł, C4 = 132 mln zł, C5 = 120 mln zł, C6 = 114 mln zł. Na podstawie wzoru (1) 
wyznaczono wartości znormalizowane: nC1 = 0,667, nC2 = 0,333, nC3 = 0,000, nC4 = 1,000, 

nC5 = 0,429, nC6 = 0,143. 
Przykładowe oceny wiarygodności poszczególnych wykonawców miały następujące 

wartości: O1 = 18 pkt, O2 = 14 pkt, O3 = 11 pkt, O4 = 16 pkt, O5 = 20 pkt, O6 = 17 pkt. 
Podobnie na podstawie wzoru (1) wyznaczono wartości znormalizowane: nO1 = 0,778, 

nO2 = 0,333, nO3 = 0,000, nO4 = 0,556, nO5 = 1,000, nO6 = 0,667. 
Dla każdej oferty otrzymano więc znormalizowane wartości liczbowe kryteriów: ceny 

oferty oraz oceny wykonawcy. W przypadku pierwszej oferty cena znormalizowana wynio-
sła nC1 =0,667, a ocena wykonawcy nO1 =0,778, co w przeniesieniu na przestrzenie lingwi-
styczne poszczególnych zmiennych lingwistycznych dało określone wyniki. 

 

 
Rys. 4. Graficzne wyznaczenie poziomów przynależności wartości liczbowych do poszczególnych 

zbiorów rozmytych dotyczących proponowanej ceny oferty 

Fig. 4. Graphical presentation of levels of membership of numerical values to each fuzzy set 
concerning the proposed bid price 

 
Cena oferty nC1 = 0,667 oznacza, że równocześnie jest to cena średnia z poziomem 

przynależności równym 0,667 oraz, że jest to cena wysoka z poziomem przynależności 
0,333. Analogicznie ocena wykonawcy nO1 = 0,778 oznacza, że równocześnie jest to ocena 
średnia z poziomem przynależności 0,444 oraz ocena wysoka z poziomem przynależności 
0,556. Podobnie wyznaczono poziomy przynależności do poszczególnych zbiorów 
rozmytych dla pozostałych ofert. Przedstawiono je w tabelach 2 i 3. 
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Rys. 5. Graficzne wyznaczenie poziomów przynależności wartości liczbowych do poszczególnych 

zbiorów rozmytych dotyczących oceny wiarygodności wykonawcy 

Fig. 5. Graphical presentation of levels of membership of numerical values to each fuzzy set 
concerning contractor reliability 

 

 

 
T a b e l a  2  

Zestawienie poziomów przynależności poszczególnych wartości liczbowych do odpowiednich 
zbiorów rozmytych  z przestrzeni lingwistycznej dotyczących ceny oferty 

Cena oferty Wartość 
Poziom 

przynależności 
A 

Zbiór A Poz, przynal, B Zbiór B 

nC1  0,667 0,333 wysoka 0,667 średnia 
nC2  0,333 0,333 niska 0,667 średnia 
nC3  0,000 1,000 niska 0,000 średnia 
nC4  1,000 1,000 wysoka 0,000 średnia 
nC5  0,429 0,143 niska 0,857 średnia 
nC6  0,143 0,714 niska 0,286 średnia 
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T a b e l a  3  

Zestawienie poziomów przynależności poszczególnych wartości liczbowych do odpowiednich 
zbiorów rozmytych z przestrzeni lingwistycznej dot. oceny wykonawcy 

Ocena 
wiarygodności 

wykonawcy 
Wartość Poziom 

przynależności A Zbiór A Poz, przynal, B Zbiór B 

nO1  0,778 0,556 wysoka 0,444 średnia 
nO2  0,333 0,333 niska 0,667 średnia 
nO3  0,000 1,000 niska 0,000 średnia 
nO4  0,556 0,111 wysoka 0,889 średnia 
nO5  1,000 1,000 wysoka 0,000 średnia 
nO6  0,667 0,333 wysoka 0,667 średnia 

 
Wartość liczbowa znaczenia inwestycji wyniosła 0,583 co oznacza, że znaczenie jest 

duże o poziomie przynależności 0,750 oraz średnie na poziomie przynależności 0,250. Dla 
każdej oferty należy rozpatrzyć 8 reguł z przyjętej bazy reguł, ponieważ na jedną regułę 
przypadają trzy przesłanki, z czego każda reprezentowana jest przez dwa zbiory rozmyte 
z odpowiednimi poziomami przynależności. Przykładowo dla oferty nr 1 należy przyjąć 
następujące reguły: 

T a b e l a  4  

Zestawienie reguł przyjętych do wyznaczenia atrakcyjności oferty nr 1 

Lp. 
Jeżeli Wtedy 

Waga 
znaczenie inwestycji ocena wykonawcy cena oferty atrakcyjność 

oferty 
14 średnie średnia średnia 0,6 0,454 
15 średnie średnia wysoka 0,5 0,343 
17 średnie wysoka średnia 0,8 0,491 
18 średnie wysoka wysoka 0,6 0,380 
23 duże średnia średnia 0,8 0,620 
24 duże średnia wysoka 0,6 0,509 
26 duże wysoka średnia 0,8 0,657 
27 duże wysoka wysoka 0,6 0,546 

 
Atrakcyjność oferty wyznaczono jako średnią ważoną wyników ww. reguł. Wagi wy-

znaczono na podstawie średnich arytmetycznych poziomów przynależności poszczegól-
nych wartości liczbowych oceny wykonawcy, znaczenia inwestycji oraz ceny oferty do 
odpowiadających im rozmytych wartości lingwistycznych. W ten sposób uzyskano wynik 
atrakcyjności oferty nr 1 równy 0,680. Tak samo obliczono atrakcyjności pozostałych ofert. 
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Otrzymano następujące wyniki: AO1 = 0,680, AO2 = 0,527, AO3 = 0,460, AO4 = 0,630, AO5 = 
0,796, AO6 = 0,740. 

Na podstawie wyników atrakcyjności wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przypadku 
określonych parametrów przetargu: ram czasowych, stopnia skomplikowania oraz wartości 
nakładów inwestycyjnych, najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta nr 5. Jak widać 
w zaprezentowanym przykładzie zwycięzcą przetargu nie była firma najtańsza, ale firma, 
która złożyła w miarę konkurencyjną ofertę, jednocześnie zdobywając najwyższą ocenę 
wiarygodności od inwestora. Przy takich parametrach określających przedmiot przetargu 
oferta ta okazała się najkorzystniejsza.  

 
 

3. Zakończenie 
 
Zaproponowana w artykule metoda wyboru najkorzystniejszej oferty daje możliwość 

wyłonienia zwycięzcy przetargu opierajac się na więcej niż jednym kryterium. Metoda ta 
może być modyfikowana i dostosowywana do konkretnego przetargu, np. poprzez 
dodawanie nowych kryteriów lub ich modyfikowanie. Stosując zaproponowaną metodę, 
inwestor jest w stanie w jasny sposób określić warunki zamówienia jednocześnie ustalając 
priorytety decydujące o wyborze oferty, a wszystko to ustalić na podstawie doświadczenia 
i wiedze niezależnych ekspertów. 

Dalszy kierunek rozwoju zaproponowanej metody autorzy upatrują w stworzeniu ustan-
daryzowanego systemu eksperckiego, którego baza wiedzy będzie mogła być wykorzystana 
dla konkretnego przetargu oraz w zastosowaniu bardziej zaawansowanych narzędzi mate-
matycznych z zakresu teorii zbiorów rozmytych, jednocześnie optymalizujących wynik tej 
metody. 
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