
 
 
 

 

 

 

  
Warszawa, dnia 23.01.2019 r. 

IBE/378/2018 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się protokół) 

 
 

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

 
Nazwa zespołu: ZRK (Projekt: Prowadzenie i rozwój ZRK) 
 

W dniach 11.01.2019 r. do 23.01.2019 r. zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące 

zamówienia na opracowanie narzędzia informatycznego do wprowadzania do ZRK 

syntetycznych opisów kwalifikacji (syntetycznych charakterystyk). 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 11.01.2019 r. na stronie 
http://bip.ibe.edu.pl/ zapytania ofertowe  oraz w bazie konkurencyjności pod numerem 

1160058  zostały złożone następujące oferty: 

 

Lp. nazwa Wykonawcy/ dane 
kontaktowe 

cena oferty 
brutto 

ilość 
przyznanych 

pkt 

data wpływu oferty 

1  
Webster-Studio Marcin Kliński, ul. 
Leśny Zakątek 43, 62-023 Kamionki 

35 670,00 zł  67,72 2019-01-16 

2 
sm32 STUDIO Marek Mucharski, ul. 
Grapa 10, 34-300 Żywiec 

34 563,00 zł 68,28 2019-01-17 

3 
Ata Joanna Pietrulewicz, 01-389 
Warszawa, ul. Świetlików 8/124 

12 640,00 zł 90,00 2019-01-18 

4 
Vecler Sp. z o.o., ul. Wambierzycka 
14/8, 50-537 Wrocław 

24 000,00 zł 

 
76,33 

 

2019-01-18 

5 
7PEAK Marcin Springer, ul. 
Wyspiańskiego 4, 01-577 Warszawa 

43 050,00 zł 64,68 2019-01-18 

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

1. Cena – 50 pkt 

W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (50) otrzymała oferta zawierająca najniższą 
cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

 
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 50) : cena oferty ocenianej 
 

2. Doświadczenie uzupełniające – 30 pkt 

Ponieważ narzędzie służy do gromadzenia opisów kwalifikacji, dodatkowo punktowane było 
doświadczenie w zakresie wykonanych narzędzi informatycznych: 
 

a) wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przynajmniej jednego projektu, polegającego na 
stworzeniu narzędzia  (należało podać datę wykonania oraz nazwę podmiotu), 

b) przetwarzania tekstu i opisów, na przykład opracowywania długich opisów, wykonywania 
tłumaczeń, deskrypcji, przygotowywania artykułów, 

c) gromadzenia zbiorów danych tekstowych w bazie, np. tworzenia korpusów językowych, baz 
danych SQL. 

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


 
 
 

 

 

 

Przyznane zostało po 10 pkt za każdy odrębny przykład (należało wskazać rodzaj i termin 
wykonanych prac), zgodnie z wykazem (załącznik nr 5 do ogłoszenia). 
 

 
3. Dodatkowe funkcjonalności – 20 pkt 

 
Za wykonanie wskazanych dodatkowych funkcjonalności usprawniających narzędzie: 

a) Umożliwienia wysyłki linków dostępowych, w które wystarczy jedynie kliknąć i przejść do 
edycji wpisu bez konieczności wprowadzania UID przez uczelnie/recenzentów, 

b) Przygotowania bazy mailingowej do przechowywania kontaktów do recenzentów oraz do 
uczelni z możliwością powiązania recenzentów/uczelni z kwalifikacjami i automatycznej 
wysyłki emaili (system powinien umożliwiać wysyłkę wiadomości email o konieczności 
podjęcia działania w zależności od etapu do: Uczelni pracownika Zamawiającego 
Recenzenta), bez konieczności przetwarzania tych danych poza aplikacją, 

c) Umożliwienie odniesienia się recenzenta do poszczególnych sformułowań (zdań, wyrazów) 
zapisanych w polu textarea, a nie do całego pola tekstowego, 

d) Wyświetlanie Zamawiającemu statystyk dotyczących każdego opisu zadeklarowanego 
podczas składania deklaracji: jak długo i na jakim jest etapie jest obecnie. 

Przyznane zostało po 5 pkt za funkcjonalność (należało zadeklarować rodzaj funkcjonalności), zgodnie 
z tabelą (załącznik nr 6 do ogłoszenia). 
 
W ramach oceny oferty punkty otrzymane w danym kryterium zostanały do siebie dodane. Ocena 

każdego kryterium została dokonana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobył najwyższą liczbę punktów. 

 
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez podmiot: Ata Joanna Pietrulewicz, 01-389 
Warszawa, ul. Świetlików 8/124. 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta przedstawiona przez podmiot Ata Joanna Pietrulewicz, 01-389 Warszawa, ul. Świetlików 
8/124 została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.  
 

 


