
 

Warszawa, dnia 29-05-2018 

……………124/2018…………….………….. 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się protokół) 
 

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

 
Nazwa zespołu ZKiP 
 

W dniach 2018-04-26. do 2018-05-29 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące:  

„Zamówienia na wykonanie i wyemitowanie materiałów na temat Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji dla projektu pozakonkursowego: “Wspieranie realizacji I etapu wdrażania 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji 

nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”. 

I część zamówienia: Przygotowanie felietonu i rozmowy z ekspertami ds. ZSK w porannym 

paśmie.  

II część zamówienia: Przygotowanie i emisja reportażu w programie popularno-naukowym. 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 2018-04-26 na stronie 

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

1107477 zostały złożone następujące oferty: 1107477 
 
I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 

 

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

1  Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. 
Sp.k. ul. Ostrobramska 77 04-175 
Warszawa 

30750 40,87 

2 TVN Media ul. Wiertnicza 166 02-952 
Warszawa 

89544 52,16 

3 Telewizja Polska S.A. ul. J.P. Woronicza 17 
00-999 Warszawa 35000 

91,81 

 
Oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu.  
Oferty podlegały ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 
 

Kryterium  
Max. liczba 

punktów 
Polsat TVN TVP 

Cena zamówienia brutto 40 30 750,00 zł 89 544,00 zł 35 000,00 zł 

Najwyższą liczbę punktów otrzyma 
oferta zawierająca najniższą cenę 
brutto, a każda następna zgodnie ze 
wzorem:  
Liczba punktów oferty = (cena oferty 
najtańszej x 40) / cena oferty 
ocenianej 

  40,00 13,74 35,14 

Średnia oglądalność* 40      10 957,00          481 996,00            501 740,00     

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


  

 

Najwyższą liczbę punktów otrzyma 
oferta zawierająca najwyższą średnią 
oglądalność (AMR w grupie 4 +) w 
marcu 2018 roku, a każda następna 
zgodnie ze wzorem: 
Liczba punktów oferty = (oglądalność 
oferty najwyższej x 40) / oglądalność 
oferty ocenianej 

                  0,87     38,43 40,00 

Scenariusz 20       

Średnia ilość punktów oferty   0,00 0,00 16,67 

Łączna liczba punktów 40,87 52,16 91,81 

* do oceny w tym kryterium wzięto pod uwagę informacje zawarte w ofercie w odniesieniu do 
podstawowej emisji (nie powtórki). 

 
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Telewizja Polska S.A.  
Uzasadnienie: najwyższa ilość zdobytych pkt.  
 
 
II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 

 

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

1  Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. 
Sp.k. ul. Ostrobramska 77 04-175 
Warszawa 

18450 80,00 

2 TVN Media ul. Wiertnicza 166 02-952 
Warszawa 

49200 21,35 

3 Telewizja Polska S.A. ul. J.P. Woronicza 17 
00-999 Warszawa 55000 

40,87 

 
Oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu.  
Oferty podlegały ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 
 
 

Kryterium  
Max. liczba 

punktów 
Polsat TVN TVP 

Cena zamówienia brutto 40 18 450,00 zł 49 200,00 zł 55 000,00 zł 

Najwyższą liczbę punktów otrzyma 
oferta zawierająca najniższą cenę 
brutto, a każda następna zgodnie ze 
wzorem:  
Liczba punktów oferty = (cena oferty 
najtańszej x 40) / cena oferty 
ocenianej 

  40,00 15,00 13,42 

Średnia oglądalność* 40    140 102,00             22 253,00              36 600,00     



  

 

Najwyższą liczbę punktów otrzyma 
oferta zawierająca najwyższą średnią 
oglądalność (AMR w grupie 4 +) w 
marcu 2018 roku, a każda następna 
zgodnie ze wzorem: 
Liczba punktów oferty = (oglądalność 
oferty najwyższej x 40) / oglądalność 
oferty ocenianej 

               40,00     6,35 10,45 

Scenariusz 20       

Średnia ilość punktów oferty   0,00 0,00 17,00 

Łączna liczba punktów 80,00 21,35 40,87 

* do oceny w tym kryterium wzięto pod uwagę informacje zawarte w ofercie w odniesieniu do 
podstawowej emisji (nie powtórki). 

 
 
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. 
Sp.k.  
Uzasadnienie:  najwyższa ilość zdobytych pkt.  
 


