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Warszawa, dnia 2018-11-06 

………………284/2018………………… 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się notatka) 

 

 

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

publicznych  

 

 

Nazwa zespołu ZRK 
 
W dniach 22-10-2018 do 29-10-2018 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące:  

Opracowania ekspertyzy (dzieło) dotyczącej uprawnień podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr 

Kwalifikacji do przetwarzania (analizowania) i udostępniania informacji zbieranych od instytucji certyfikujących 

(IC) i podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości.  

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego: „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego 

Rejestru Kwalifikacji” , POWR.02.11.00-00-0001/17 współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 2018-10-22 na stronie http://bip.ibe.edu.pl/ zapytania 

ofertowe oraz w Bazie Konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144791 
 

 

zostały złożone następujące oferty: 

 

Lp. Nazwa Wykonawcy/dane kontaktowe Cena brutto  Ilość przyznanych pkt 

1 
Kazimierz Wlazło i Aneta Guza – Wójtowicz 
Spółka Partnerska Radców Prawnych – 
ul.Sienna 15,26-600 Radom 

18 450 zł 65 

2 
Marcin Żak Kancelaria Radcy Prawnego – 
ul. Urzędnicza 26/1, 30-051 Kraków  

12 300 zł 90 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

 

 

 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu 

 

Nazwa Wykonawcy 

Kazimierz Wlazło i Aneta Guza – 

Wójtowicz Spółka Partnerska 

Radców Prawnych – ul. Sienna 

15, 26-600 Radom 

Marcin Żak Kancelaria Radcy 

Prawnego – ul. Urzędnicza 26/1, 30-

051 Kraków 

spełnia + /  niespełna - 

Wykształcenie wyższe prawnicze – 
udokumentowane przedstawieniem kopii 

+ + 

http://bip.ibe.edu.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144791
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dyplomu 

Doświadczenie w opracowaniu 

ekspertyz/opinii prawnych z zakresu 

prawa administracyjnego poświadczone 

opracowaniem, co najmniej trzech 

ekspertyz w ciągu ostatnich 5 lat – 

udokumentowane przedstawieniem 

wykazu 

+ + 

wykazać się znajomością następujących aktów 

prawnych: 

- ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 

2016 r. poz. 64 i 1010), zwanej dalej ustawą o 

ZSK oraz aktów wykonawczych wydanych na 

jej podstawie (oświadczenie); 

- Zalecenia Rady (UE) z dnia 22 maja 2017 r. 

w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla 

uczenia się przez całe życie i uchylające 

zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie 

ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla 

uczenia się przez całe życie (oświadczenie). 

 

+ + 

Podmiot składający ofertę musi wskazać 
podstawę do dysponowania osobą, która 
będzie przez niego wskazana do realizacji 
przedmiotowego zamówienia. 

 
 

+ + 

Dopuszcza się realizowanie zamówienia przez 

więcej niż jedną osobę, przy czym co najmniej 

jedna z nich musi spełniać wszystkie ww. 

warunki udziału w postępowaniu 

 

+ + 

 

Oferta nr 1 i 2 spełnia warunki udziału w postepowaniu. 

 

Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 

Cena – 30 pkt. 

Doświadczenie – 60 pkt. 

Termin – 10 pkt. 
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Lp. Kryterium/podkryterium Maks. liczba 
punktów 

Marcin Żak 
Kancelaria Radcy 
Prawnego – ul. 
Urzędnicza 26/1, 30-
051 Kraków 

Kazimierz Wlazło i 
Aneta Guza – 
Wójtowicz Spółka 
Partnerska Radców 
Prawnych – ul.Sienna 
15, 26-600 Radom 

1 Cena 30 pkt. 30 pkt. 20 pkt. 

W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (30) otrzyma 
oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna 
odpowiednio zgodnie ze wzorem: 
 

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

  

 2 Doświadczenie wykonawcy 60 pkt. 50 pkt. 40 pkt. 

Oferta otrzyma punkty za doświadczenie osoby wskazanej 
do realizacji przedmiotowego zamówienia (w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert), która 
opracowała (była autorem lub współautorem), 
ekspertyzy/opinie prawne z zakresu prawa 
administracyjnego, która obejmowała zagadnienia z jednego 
z wymienionych obszarów: integracja systemów kwalifikacji 
w Polsce, wymiany i przetwarzania danych publicznych, 
praw autorskich lub praw własności intelektualnej, 
współpracy pomiędzy organami administracji lub na linii 
administracja publiczna; Za każdą ekspertyzę/opinię prawną 
spełniającą powyższe wymagania, opracowaną przez osobę 
wskazaną do realizacji przedmiotowego zamówienia, 
Wykonawca 

 otrzyma 10 pkt (ocena ma charakter 0-1), łącznie nie 

więcej jednak niż 60 pkt. 

 
 

3. Termin  10 pkt. 
10 pkt. 5 

Punkty w tym kryterium będą przyznawane za wykonanie 
ekspertyzy w czasie krótszym niż 26 dni: 
Oferta otrzyma maksymalną liczbę 10 pkt w przypadku, gdy 
Wykonawca zadeklaruje wykonanie ekspertyzy w ciągu 15 
dni. 
Oferta otrzyma 5 pkt., gdy wykonawca zadeklaruje wykonanie 
ekspertyzy w ciągu 20 dni. 

Wykonawca 
zadeklarował 
wykonanie ekspertyzy 
w przeciągu 15 dni 
 

Wykonawca 
zadeklarował 
wykonanie ekspertyzy 
w przeciągu 20 dni 
 

RAZEM 90 65 

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę Marcin Żak Kancelaria Radcy Prawnego. 

Uzasadnienie – oferta otrzymała najwyższą ilość punktów. 

 

 


