
 

 

 

Warszawa, dnia 07.09.2018 r.  

IBE/203/2018 
 
 

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

 
W dniach 10.08.2018 r. do 07.09.2018 r. zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące:  
Opracowanie ekspertyz/raportów przyczyniających się do adaptacji narzędzi do potrzeb dzieci ze 
SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) i niepełnosprawnościami: z dysfunkcją słuchu (część I), z 
ADHD (część II), dzieci zdolne (część III). 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 10.08.2018 r. na stronie http://bip.ibe.edu.pl/  
zapytania ofertowe  oraz w bazie konkurencyjności pod numerem 1130690 zostały złożone 
następujące oferty: 

 
Część I zamówienia  - dysfunkcja słuchu 

Lp. nazwa Wykonawcy/ dane kontaktowe cena oferty 
brutto 

ilość przyznanych pkt 

1  Ewa Domagała-Zyśk, Lublin 16 000 zł 90 

 
Wykonawca  spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 

 
Kryteria oceny oferty 

Max. Ilość 
punktów 

Ilość punktów 
przyznanych 

Cena 20 20 

Doświadczenie , w tym: 
80 

w tym:  

a) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w obszarze 
specjalnych potrzeb edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
publikacji obejmujących dzieci z dysfunkcją słuchu 

 
30 30 

b) propozycja struktury raportu pisemnego dotyczącego przeglądu 
polskich i najbardziej znanych zagranicznych narzędzi rozwoju 
poznawczego dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu 

25 
 

20 

c) propozycja struktury raportu pisemnego dotyczącego charakterystyki 
profilu funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu 25 

20 

Ilość punktów oferty …………… 90 

 
Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Pani Ewa Domagała-Zyśk, Lublin– 16 000 zł 
brutto.  Oferta mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację przedmiotowego zamówienia i 
otrzymała 90 pkt. 
 

 
 

http://bip.ibe.edu.pl/
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Część II zamówienia  - ADHD 
Lp. nazwa Wykonawcy/ dane kontaktowe cena oferty 

brutto 
ilość przyznanych pkt 

1  Aneta R. Borkowska, Lublin 6120 zł 100 

 
Wykonawca  spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 

Kryteria oceny oferty 

Max. ilość 
punktów 

Ilość 
punktów 
przyznanych 

 Cena 20 20 

Kryterium oceny Doświadczenie , w tym: 
80 

w tym:  

a) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w obszarze 
specjalnych potrzeb edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
publikacji dotyczących dzieci z ADHD 

30 
30 

b) propozycja struktury raportu pisemnego dotyczącego przeglądu polskich 
i najbardziej znanych zagranicznych narzędzi rozwoju poznawczego 
dzieci i młodzieży z ADHD 

25 
25 

c) propozycja struktury raportu pisemnego dotyczącego charakterystyki 
profilu funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży z ADHD 25 

25 

Ilość punktów oferty …………… 100 

 
Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Pani Aneta R. Borkowska, Lublin  -    6120 zł 
brutto.  Oferta mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację przedmiotowego zamówienia                 
i otrzymała 100 pkt.  
 

     Część III zamówienia -  dzieci zdolne   

Lp. nazwa Wykonawcy/ dane kontaktowe cena oferty 
brutto 

ilość przyznanych 
pkt 

1  Tomasz Knopik,  Lublin 6000 zł 90 

 
  Wykonawca  spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

   Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 

Kryteria oceny Max. ilość 
punktów 

Ilość punktów 
przyznanych 

Kryterium oceny – Cena 20 20 

Kryterium oceny Doświadczenie , w tym: 
80 

w tym: 
 

a) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w 
obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem publikacji dotyczących dzieci i młodzieży 
zdolnej 

30 
20 
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b) propozycja struktury raportu pisemnego dotyczącego 
przeglądu polskich i najbardziej znanych zagranicznych 
narzędzi rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży zdolnej 

25  
25 

c) propozycja struktury raportu pisemnego dotyczącego 
charakterystyki profilu funkcji poznawczych u dzieci i 
młodzieży zdolnej 

25 
25 

Ilość punktów oferty …………… 90 

 
Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Pan Tomasz Knopik, Lublin  -- 6000 zł 
brutto.  Oferta mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację 
przedmiotowego zamówienia i otrzymała 90 pkt. 

 
 


