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Warszawa, dnia 29.05.2019 r. 

IBE/122/2019 
(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 Międzynarodowych, TIMSS 2019 
 

W dniach 13.05.2019 r. do 29.05.2019 r. zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące 

zamówienia  na zakodowanie zadań otwartych z matematyki i przyrody w badaniu głównym 

TIMSS 2019. 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 13.05.2019 r. na stronie 
http://bip.ibe.edu.pl/ zapytania ofertowe zostały złożone następujące oferty: 
 
Kodowanie zadań otwartych z matematyki: 

Lp. nazwa Wykonawcy/ dane 
kontaktowe 

cena oferty 
brutto 

ilość 
przyznanych 

pkt 

data wpływu 
oferty 

1  
Marzenna Grochowalska  
zam. Giżycko  

4,00 zł  100,00 2019-05-17 

2 
Monika Czajkowska 
zam. Kielce  

4,00 zł 100,00 2019-05-17 

3 
Jacek Lech 
zam. Gdynia 

4,00 zł 100,00 2019-05-17 

4 
Jerzy Janowicz 
zam. Bolesławiec 

4,00 zł 100,00 2019-05-17 

5 
Margaryta Orzechowska 
zam. Warszawa 

4,00 zł 100,00 2019-05-18 

6 
Małgorzata Zambrowska 
zam. Warszawa 

4,00 zł 100,00 2019-05-19 

 
Kodowanie zadań otwartych z przyrody: 

Lp. nazwa Wykonawcy/ dane 
kontaktowe 

cena oferty 
brutto 

ilość 
przyznanych 

pkt 

data wpływu 
oferty 

1  
Magdalena Fijałkowska – 
Kukulak zam. Łódź  

4,00 zł  100,00 2019-05-14 

2 
Mirosława Badiak zam. 
Warszawa  

4,00 zł 100,00 2019-05-15 

http://bip.ibe.edu.pl/
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3 
Małgorzata Samsonowska 
– Kreczmer zam. 
Warszawa 

4,00 zł 100,00 2019-05-20 

4 
Jagna Hałaczek zam. 
Warszawa 

4,00 zł 100,00 2019-05-20 

5 
Dominik Marszał 
zam. Zielonka 

4,00 zł 100,00 2019-05-20 

Powyższe oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu i podlegały ocenie zgodnie z 
kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 
 

Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 
Cena (100 pkt) 
 

● Cena 100% – maksymalnie 100 punktów 
 
Najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za 
zrealizowanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie ze 
wzorem: 
 
Liczba punktów oferty ocenianej = (cena oferty najniżej skalkulowanej / cena oferty                  
ocenianej ) x 100 pkt 
    
Zamawiający na podstawie otrzymanych ofert i obliczonej liczby punktów, stworzy 
ranking Wykonawców dla każdego z przedmiotów, tj. matematyka, przyroda. 
 
Liczba punktów oferty ocenianej zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.  
 
Zamawiający dokona wyboru ofert i podpisze umowy maksymalnie z 12  
Wykonawcami, którzy otrzymają najwyższa liczbę punktów tj. z 6 pierwszymi z 
przedmiotu matematyka i 6 pierwszymi z przedmiotu przyroda. 
 

Za najkorzystniejszą ofertę z przedmiotu matematyki zostały uznane oferty złożone 
przez: Marzennę Grochowalską, Monikę Czajkowską, Jacka Lecha, Jerzego Janowicza, 
Małgorzatę Orzechowską, Małgorzatę Zambrowską  
 
Za najkorzystniejszą ofertę z przedmiotu przyrody zostały uznane oferty złożone 
przez: Magdalenę Fijałkowską – Kukulak, Mirosławę Badiak, Małgorzatę Samsonowską – 
Kreczmer, Jagnę Hałaczek, Dominika Marszała 
 
 Z związku z faktem, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęło 5 ofert z 
przedmiotu przyrody Zamawiający informuje, że zamierza w najbliższym czasie powtórzyć 
postępowanie w zakresie wyłonienia jednego kodera. 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferty przedstawione przez ww. osoby fizyczne zostały uznane za najkorzystniejsze ze 
względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów, które zostały przyznane na podstawie 
rankingu Wykonawców odrębnie dla każdego przedmiotu tj. matematyki i przyrody.  
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Czytelny podpis osoby  dokonującej  oceny ofert    Czytelny podpis kierownika projektu/ lidera-eksperta projekt 
 

………………………………………………….. 
Sprawdzenie pod względem formalnym  
data i podpis pracownika prowadzącego sprawę ZWP 

 
 
 
 

 

Zatwierdzam  
…………………………………………………………………………… 

Podpis Dyrektora nadzorującego realizację projektu 

Zatwierdzam  
Warszawa, dnia………………. 

 

…….……………………………………………………………….. 
                   Podpis Kierownika Zamawiającego 

 
 
 
 
 
 

 


