
 

 

Warszawa, dnia 2018-10-15 

………………172/2018………………… 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się notatka) 

 

 

 

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

 

Nazwa zespołu ZRK 
 
W dniach 10-08-2018 do 15-10-2018 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

Analiza dotycząca formalno-prawnych uwarunkowań związanych z pozyskiwaniem i 

przetwarzaniem danych, której wynikiem będą rekomendacje dotyczące m.in. zasad i 

zakresu współpracy z instytucjami (polskimi i zagranicznymi) będącymi dysponentami 

ważnych z punktu widzenia działania ZRK systemów i danych w nich gromadzonych oraz 

rekomendacje ewentualnych zmian w zapisach ustawy o ZSK. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 2018-08-10 na stronie 

http://bip.ibe.edu.pl/ zapytania ofertowe oraz w Bazie Konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1130519   

 

została złożona następująca oferta: 

 

Lp. Nazwa Wykonawcy/dane 
kontaktowe 

Cena brutto  Ilość przyznanych 
pkt 

1 

Kancelaria Radców Prawnych ĆWIK 
I PARTNERZY 
Al. J. CH. Szucha  8,  
00-582 Warszawa 

4 500,00 zł  

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

Lp. Nazwa Wykonawcy Wykształcenie 
wyższe 
prawnicze 

3 ekspertyzy prawne dot. 
wymiany i przetwarzania 
danych, praw autorskich lub 
praw własności intelektualnej, 
współpracy między organami 
administracji na linii 
administracja publiczna inne 
podmioty 

Znajomość 
aktów 
prawnych 

1. 
Kancelaria Radców 
Prawnych ĆWIK I 
PARTNERZY 

+ + + 

 

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

 

http://bip.ibe.edu.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1130519


 

 

 

 

Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 

 

Lp. Kryterium/podkryterium Maks. liczba 
punktów 

Ćwik i Partnerzy 

1 Cena 30 30 

Najwyższą liczbę 30 pkt otrzyma oferta zawierająca 
najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio 
zgodnie ze wzorem: 

Liczba punktów = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 
30):cena oferty ocenianej 

 

 2 Doświadczenie osób, którymi 
dysponuje Wykonawca 

70 70 

Oferta otrzyma punkty za doświadczenie osoby 
wskazanej do realizacji przedmiotowego zamówienia, 
która z należytą starannością (w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert) opracowała (była 
autorem lub współautorem) ekspertyzę/opinię 
prawną/pracę analityczną/artykuł, która spełnia łącznie 
następujące wymagania: 

1. Przedmiotem analizy było rozwiązanie systemowe; 

2. Analiza obejmowała zagadnienia z jednego z 

wymienionych obszarów: integracja systemów 

kwalifikacji w Polsce, wymiany i przetwarzania 

danych, praw autorskich lub praw własności 

intelektualnej, współpracy pomiędzy organami 

administracji lub na linii administracja publiczna i inne 

pomioty; 

3. Zawierała analizę stanu prawnego. 

Za każdą ekspertyzę/opinię prawną/pracę 
analityczną/artykuł spełniającą wszystkie powyższe 
wymagania, opracowaną przez osobę wskazaną do 
realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca 
otrzyma 10 pkt (ocenia ma charakter 0-1), łącznie nie 
więcej jednak niż 70 pkt. 

1. Opracowanie dot. Systemu 
Dozoru Elektronicznego; 
(10) 

2. Opinia dot. 
Elektronicznych Ksiąg 
Wieczystych; (10) 

3. Opinia dot. Portalu 
Informacyjnego Sądów 
Powszechnych; (10) 

4. Opinia dot. Systemu 
Cyfrowej Rejestracji 
Rozpraw; (10) 

5. Ekspertyza w projekcie 
“portal Internetowy UFG”; 
(10) 

6. Ekspertyzy dotyczące 
projektu budowy i 
wdrożenia Platformy Usług 
Elektronicznych Urzędu 
Patentowego (PUEUP); 
(10) 

7. Ekspertyzy w projektach 
informatycznych Agencji 
Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa. 
(10) 

RAZEM 30 100 

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę Kancelaria Radców 

Prawnych ĆWIK I PARTNERZY na kwotę 4 500,00 zł brutto, oferta mieści się w kwocie 

przeznaczonej na realizację przedmiotowego zamówienia i otrzymała 100 pkt. 


