
 

Warszawa, dnia 2018-05-15 

……………105/2018…………….………….. 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się protokół) 
 

 Protokół z wyboru wykonawcy w trybie dokonania zakupu bez zastosowania 
przepisów o zamówieniach publicznych  

 
Nazwa zespołu ZSK 2/ZRK 
 

W dniach 2018-04-13 do 2018-05-15 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: Zapewnienie 

dostępu do systemu informacji prawnej wraz z codziennymi aktualizacjami dostarczanymi dla 

Instytutu Badań Edukacyjnych - zamówienie podzielone na części. 

 W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 2018-04-13. na stronie 

http://bip.ibe.edu.pl/  zapytania ofertowe  oraz w bazie konkurencyjności pod numerem 1104156 

zostały złożone następujące oferty: 

 

 

I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: 

 
 

Lp. nazwa Wykonawcy/ dane kontaktowe cena oferty brutto ilość przyznanych 
pkt 

1  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33, 01-2018 Warszawa 

I cena - 47 800,26 zł --- 

II cena39 971,31 zł 100 pkt 

 
 
 
Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu.  
Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 
 

a) Cena – 40% - liczba przyznanych pkt 40 
b) Pozacenowe kryteria wyboru oferty – 60%, w tym : 

 

L.p. Zawartość merytoryczna lub 
funkcjonalność podlegająca 
ocenie 

Sposób 
dokonywania 
oceny 

Maksymalna 
liczba punktów 
za dane 
kryterium 

Liczba 
przyznanych 
pkt 

1 Zawartość merytoryczna – 
Kategoria orzecznictwo 

Oferowana 
ilość 

25 25 

2 Zawartość merytoryczna – 
europejskie akty prawne 

Oferowana 
ilość 

5 5 

3 Zawartość merytoryczna – 
Kategoria literatura – 
komentarze  

Oferowana 
ilość 

10 10 

4 Monografie Oferowana 
ilość 

5 5 

5 Zawartość merytoryczna – 
Kategoria literatura – glosy 

Oferowana 
ilość 

2 2 

6 Zawartość merytoryczna – Oferowana 5 5 

http://bip.ibe.edu.pl/


 

 

Wzory dokumentów, pisma 
urzędowe 

ilość 

7 Możliwość wyszukania 
wyłącznie orzeczeń 
Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości  w 
Luksemburgu przez indeks 
przedmiotowy 

Posiada/ nie 
posiada 

2 2 

8 Wyszukiwarka kodów CPV 
(klasyfikacja 2003 i 2008, 
szukanie po nazwie produktu 
i kodzie CPV, słownik główny i 
uzupełniający) 

Posiada/ nie 
posiada 

2 2 

9 Możliwość przeszukiwania po 
„słowo klucz” określonego 
komentarza książkowego , 
publikacji zwartej lub samej 
publikacji w całości tj. bez 
podziału na rozdziały, 
podrozdziały, artykuły i ustępy 

Posiada/ nie 
posiada 

2 2 

10 Możliwość wyszukiwania 
zaawansowanego poprzez 
sprecyzowanie kategorii 
przeszukiwanych 
dokumentów, ich aktualności, 
wraz z opcją zawężenia 
wyników wyszukiwania do 
określonego rodzaju 
dokumentu, autora, 
wydawnictwa, daty publikacji 
i miejsca publikacji, w tym 
możliwość wyszukiwania 
konkretnych słów łącznie lub 
bez odmiany fleksyjnej w 
sąsiedztwie do pięciu słów z 
innymi słowami 

Posiada/ nie 
posiada 

2 2 

 
 
Cena oferty przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, 
stąd też zwrócono się do Wykonawcy z prośba o wyjaśnienie ceny oferty. W trybie wyjaśnień i 
negocjacji Wykonawca przedstawił nową niższą cenę oferty spełniającą wymogi ogłoszenia. 
 
 
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., jako jedyna 
oferta do tej części zamówienia, maksymalna ilość zdobytych pkt. 
 
 
II CZEŚĆ ZAMÓWIENIA: 

 

Lp. nazwa Wykonawcy/ dane kontaktowe cena oferty brutto ilość przyznanych 
pkt 

1  Wydawnictwo C.H. Beck sp z o.o. 27 880 zł 98 pkt 



 

 

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 
 
Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu.  
Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 
 

a) Cena – 60% - liczba przyznanych pkt 60 
b) Pozacenowe kryteria wyboru oferty – 40%, w tym : 
 
 

L.p. Zawartość merytoryczna lub 
funkcjonalność podlegająca 
ocenie 

Sposób 
dokonywania 
oceny 

Maksymalna 
liczba punktów 
za dane 
kryterium 

Liczba 
przyznanych 
pkt 

1 Zawartość merytoryczna – 
Kategoria orzecznictwo 

Oferowana 
ilość 

10 10 

2 Zawartość merytoryczna – 
Kategoria literatura – 
komentarze  

Oferowana 
ilość 

12 12 

3 Monografie Oferowana 
ilość 

5 5 

4 Zawartość merytoryczna – 
Kategoria literatura – glosy 

Oferowana 
ilość 

3 3 

5 Zawartość merytoryczna – 
Wzory dokumentów,  pisma 
urzędowe 

Oferowana 
ilość 

2 2 

6 Możliwość wyszukania 
wyłącznie orzeczeń 
Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości  w 
Luksemburgu przez indeks 
przedmiotowy 

Posiada/ nie 
posiada 

2 2 

7 Wyszukiwarka kodów CPV 
(klasyfikacja 2003 i 2008, 
szukanie po nazwie produktu 
i kodzie CPV, słownik główny i 
uzupełniający) 

Posiada/ nie 
posiada 

2 2 

8 Możliwość przeszukiwania po 
„słowo klucz” określonego 
komentarza książkowego , 
publikacji zwartej lub samej 
publikacji w całości tj. bez 
podziału na rozdziały, 
podrozdziały, artykuły i 
ustępy 

Posiada/ nie 
posiada 

2 2 

9 Możliwość wyszukiwania 
zaawansowanego poprzez 
sprecyzowanie kategorii 
przeszukiwanych 
dokumentów, ich aktualności, 

Posiada/ nie 
posiada 

2 0 



 

 

wraz z opcją zawężenia 
wyników wyszukiwania do 
określonego rodzaju 
dokumentu, autora, 
wydawnictwa, daty publikacji 
i miejsca publikacji , w tym 
możliwość wyszukiwania 
konkretnych słów łącznie lub 
bez odmiany fleksyjnej w 
sąsiedztwie do pięciu słów z 
innymi słowami 

 
 
 
Cena oferty znacznie przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 
zamówienia (ponad dwukrotnie), stąd też zwrócono się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie ceny 
oferty.  
W trybie wyjaśnień Wykonawca podtrzymał cenę oferty. 
Oferta zostaje odrzucona z uwagi na przekroczenie kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje 
zamówienia.  
 
II cześć zamówienia zostaje unieważniona z uwagi na fakt, że jedyna złożona oferta przekroczą kwotę 
jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia tj. 11 000 zł brutto. 

 
 


