
 
 
 

 

 

Warszawa, dnia 12.06.2019 r. 

IBE/128/2019 
(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 ds. Systemu Kwalifikacji (ZSK3) 
 

W dniach 24.05.2019 r. do 12.06.2019 r. zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące 

zamówienia na opracowanie ekspertyzy dotyczącej źródeł finansowania walidacji efektów 

uczenia się w Polsce, z których mogą skorzystać osoby prywatne i instytucje. 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 24.05.2019 r. na stronie 
http://bip.ibe.edu.pl/ zapytania ofertowe  oraz w bazie konkurencyjności pod numerem 
1187006 zostały złożone następujące oferty: 
 

Lp. nazwa Wykonawcy/ dane 
kontaktowe 

cena oferty 
brutto 

ilość 
przyznanych 

pkt 

data wpływu oferty 

1  Centrum Nowych Technologii Dominik 
Kozik, ul. Szwoleżerów 2/20, 35-216 
Rzeszów 

18 450,00 zł  26,26 
2019-05-29 

2 Marta Ponikowska, Warszawa 15 000,00 zł 100 2019-05-31 

 
Oferty nr 1) i nr 2) przesłane przez następujących Wykonawców:  

a) Centrum Nowych Technologii Dominik Kozik; 
b) Marta Ponikowska, 

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

a) Cena (20% – maksymalnie 20 punktów) 
Najwyższą liczbę punktów (20 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za 
wykonanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie  
ze wzorem: 

cena oferty najniżej skalkulowanej 
Liczba punktów oferty ocenianej = ----------------------------------------------------------  x 20 pkt 

          cena oferty ocenianej             
 

b) Doświadczenie osoby/osób realizujących zamówienie (80% – maksymalnie 80 
punktów) 

Oferta otrzyma punkty za doświadczenie osoby/osób wskazanej do realizacji przedmiotowego 
zamówienia, która z należytą starannością (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert) opracowała (była autorem lub współautorem) ekspertyzę/pracę analityczną/ 
artykuł/publikację/opracowanie, udokumentowane przedstawieniem wykazu tych prac, 
zawartego (w formie tabeli) w dokumencie dołączonym do oferty, stanowiącym załącznik nr 5, 
która spełnia łącznie następujące wymagania: 

a) przedmiotem analizy były rozwiązania systemowe, 

b) analiza obejmowała zagadnienia z jednego z wymienionych obszarów: 
rynek pracy, doradztwo zawodowe, wykorzystanie funduszy unijnych dla 
rozwoju kapitału ludzkiego, finansowanie szkoleń, walidacja efektów 
uczenia się, polityka na rzecz uczenia się przez całe życie. 

W przypadku, gdy oferta składana jest przed podmiot, który wskazuje do realizacji 
przedmiotowego zamówienia więcej niż jedną osobę, wówczas wykazanie tej samej 
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ekspertyzy/pracy analitycznej/artykułu/publikacji/opracowania przez osoby wskazane 
do realizacji zamówienia nie będzie punktowane odrębnie.  
Za każdą ekspertyzę/pracę analityczną/artykuł/publikację/opracowanie, spełniające 
wszystkie powyższe wymagania, opracowaną przez osobę/osoby wskazaną do 
realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca otrzyma 10 pkt, łącznie nie więcej 
jednak niż 80 pkt.  

Punkty ze wszystkich kryteriów zostaną do siebie dodane. Umowa zostanie podpisana  
z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.  
 
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez podmiot: Marta Ponikowska, 
Warszawa.  
  
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta przedstawiona przez podmiot Marta Ponikowska, Warszawa została uznana za 
najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.  

 
 


