
 
 

 

Warszawa, dnia 30-04-2019 r. 

……IBE/114/2019…….………….. 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się protokół) 

 
 
 

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

 
 
Nazwa zespołu: Zespół Badań i Analiz Edukacyjnych  
 

W dniach 2019-04-12 do 2019-04-30 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

„Ekspertyza prawna dotycząca wprowadzenia zmian w prawie oświatowym dotyczących 

monitorowania losów absolwentów w oparciu o dane administracyjne”. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 2019-04-12 na stronie 

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

1179406 zostały złożone następujące oferty: 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ dane 

kontaktowe 
Cena oferty 

brutto 

Ilość 
przyznanych 

pkt 

Data wpływu 
oferty 

1 
Traple Konarski Podrecki i 

Wspólnicy, ul. Królowej Jadwigi 
170, 30-212 Kraków  

29 520,00 zł 50,33 24-04-2019 

2 
Dariusz Dąbrowski  
(zam. Warszawa) 

 20 000,00 zł  40,00 24-04-2019 

3 

 Barta Litwiński Kancelaria Radców 
Prawnych i Adwokatów sp. p. 

Ul. Nadwiślańska 3/B2, 30-527 
Kraków  

 26 250,00 zł 22,86 18-04-2019 

 
 
Oferty złożone przez wszystkich wyżej wymienionych wykonawców spełniły warunki udziału 
w postępowaniu. 
 
Oferty podlegały ocenie zgodnie z kryterium przedstawionym w ogłoszeniu: 
 

L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Cena 30 

2 Doświadczenie  70 

 

 

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


 
 

 

a) Cena 30% - maksymalnie 30 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 

 
b) Doświadczenie 70% - maksymalnie 70 pkt. 

 
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za doświadczenie osoby wskazanej do 
realizacji przedmiotowego zamówienia. Oferta otrzyma maksymalną ilość 70 pkt w 
przypadku spełnienia (rozłącznie) poniższych kryteriów: 

 
Oferta otrzyma punkty (70) za doświadczenie osoby wskazanej do realizacji 
przedmiotowego zamówienia, która z należytą starannością (w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert):  

1) opracowała (była autorem lub współautorem) ekspertyzę/opinię prawną/pracę 

analityczną/artykuł, która obejmowała zagadnienia prawne wymiany i 

przetwarzania danych osobowych (5 pkt., maksimum: 20 pkt); 

2) opracowała (była autorem lub współautorem) ekspertyzę/opinię prawną/pracę 

analityczną/artykuł, która obejmowała zagadnienia dotyczące prawnych 

aspektów regulacji odnoszących się do systemu oświaty albo szkolnictwa 

wyższego (5 pkt., maksimum: 20 pkt); 

3) opracowała (była autorem lub współautorem) ekspertyzę/opinię prawną/pracę 

analityczną/artykuł, która obejmowała zagadnienia wymiany i przetwarzania 

danych osobowych w systemie oświaty albo szkolnictwie wyższym (10 pkt, 

maksimum 30 pkt.); 

 
Za każdą ekspertyzę/ opinię prawną lub doświadczenie pracy w zespole spełniające 
powyższe wymagania przez osobę wskazaną do realizacji przedmiotowego zamówienia, 
Wykonawca otrzyma, w ramach w/w limitów odpowiednią liczbę punktów (ocena ma 
charakter 0-1), łącznie nie więcej jednak niż 70 pkt. 
 
W przypadku, gdy oferta składana jest przez podmiot, który wskazuje do realizacji 
przedmiotowego zamówienia więcej niż jedną osobę, wówczas wykazanie tej samej 
ekspertyzy/pracy analitycznej/artykułu lub doświadczenia przez osoby wskazane do realizacji 
zamówienia nie będzie punktowane odrębnie. 
 
W kryterium „Doświadczenie” – ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartej 
w wykazie dołączonym do formularza oferty, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 5. 
 
W ramach oceny oferty punkty otrzymane w danym kryterium zostaną do siebie dodane.  
 
Ocena każdego kryterium zostanie dokonana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  
 



 
 

 

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 
 
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: 
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, ul. Królowej Jadwigi 170, 30-212 Kraków 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta złożona przez Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, ul. Królowej Jadwigi 170, 30-212 
Kraków, została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych 
punktów.  
 
 


