
 
 

 

Warszawa, dnia 19-06-2019 r. 

IBE/141/2019 
(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. Badań i Analiz Edukacyjnych  
 
W dniach 2019-06-10 do 2019-06-19 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 
„Opracowanie 10. zestawów efektów uczenia się z zakresu umiejętności podstawowych”.  
 
W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane 2019-06-10 na stronie http://bip.ibe.edu.pl/  zapytania 
ofertowe oraz w bazie konkurencyjności pod numerem: 1189656 zostały złożone następujące oferty: 
 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ dane 

kontaktowe 
Cena oferty 

brutto 

Liczba 
przyznanych 

pkt 

Data wpływu 
oferty 

1 
CHIC Warsaw sp. z o.o. 

Al. Wilanowska 273 
02-730 Warszawa  

99 999,00 zł 70,09 2019-06-16 

2 

SWPS Uniwersytet 
Humanistycznospołeczny 
ul. Chodakowska 19/31, 

03-815 Warszawa 

55 350,00 zł 100,00 2019-06-17 

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

L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1 Cena 25 

2 
Przykładowy efekt uczenia się wraz z dwoma wybranymi 
kryteriami weryfikacji dla każdego z 3 wskazanych przez 
Wykonawcę zestawów uczenia się 

15 

3 
Krótka charakterystyka efektów uczenia się dla 3 
wybranych przez Wykonawcę zestawów uczenia się 

30 

4 
Kwalifikacje rynkowe dotychczas opisane (samodzielnie 
lub we współpracy) przez Wykonawcę i zgłoszone do 
włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

30 

RAZEM 100 

 

 
a)  „Cena” (25% - maksymalnie 25 pkt.) 

W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (25) otrzyma oferta zawierająca najniższą 
cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

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


 
 

 

 
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 25) / cena oferty 

ocenianej 
 

b)  „Przykładowy efekt uczenia się wraz z dwoma wybranymi kryteriami weryfikacji dla 
każdego z 3 wskazanych przez Wykonawcę zestawów uczenia się” (15% - 
maksymalnie 15 pkt.) (5 pkt. dla każdego z 3 zestawów) 

 
Dla każdego z 3 wybranych przez Wykonawcę zestawów efektów uczenia się zawartych 

w ofercie Wykonawca przedstawi przykładowy efekt uczenia się wraz z dwoma 

wybranymi kryteriami weryfikacji, opisanymi przy użyciu języka efektów uczenia się (tj. 

z wykorzystaniem czasowników operacyjnych), zgodnie z metodologią zawartą  

w poradniku „Opisywanie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa 

wyższego”. 

Oferta w ramach tego kryterium może zostać oceniona maksymalnie na 15 pkt.  

(5 pkt. za jeden zestaw uczenia się). 

Wykonawca w przedmitowym kryterium zostanie oceniony szgodnie z poniższa skalą 

punktową: 

5 pkt. – podanie efektu uczenia się oraz dwóch adekwatnych kryteriów weryfikacji,  

z wykorzystaniem czasownika/-ów operacyjnego/-ych. 

3 pkt. – podanie efektu uczenia się oraz jednego adekwatnego kryterium weryfikacji,  

z wykorzystaniem czasownika/-ów operacyjnego/-ych. 

0 pkt. – nie podano żadnego z kryteriów weryfikacji efektu uczenia się, lub podane 

kryteria nie są adekwatne, lub nie zastosowano przy opisie czasowników operacyjnych. 

 
c)  „Krótka charakterystyka efektów uczenia się dla 3 wybranych przez Wykonawcę 

zestawów uczenia się” (30% - maksymalnie 30 pkt.)  
(10 pkt. dla każdego z 3 zestawów) 
 

Opis określonych efektów uczenia się (około 100 słów) zawierający wybrane informacje  

o danym zestawie efektów uczenia się. Charakterystyka powinna odpowiadać na pytanie: 

„Jakie działania lub zadania jest w stanie podejmować/realizować osoba posiadająca dane 

efekty uczenia się?”. 

Wykonawca przedstawi 3. krótkie charakterysyki efektów uczenia się dla tych samych 

zestawów uczenia się dla których podał przykłady efekt uczenia się wraz z dwoma 

wybranymi kryteriami weryfikacji w pkt. 4b ogłoszenia.  

Wykonawca w przedmitowym kryterium zostanie oceniony szgodnie z poniższa skalą 

punktową: 



 
 

 

10 pkt. – podana charakterystyka zawiera co najmniej 90 słów oraz opis 3. działań lub zadań, 

które jest w stanie podejmować/realizować osoba posiadająca dane efekty uczenia się. 

5 pkt. – podana charakterystyka zawiera co najmniej 90 słów oraz opis 2. działań lub zadań, 

które jest w stanie podejmować/realizować osoba posiadająca dane efekty uczenia się. 

0 pkt. – podana charakterystyka zawiera mniej niż 90 słów lub/oraz opis tylko 1. działania lub 

zadania, które jest w stanie podejmować/realizować osoba posiadająca dane efekty uczenia 

się. 

 

d)  Kwalifikacje rynkowe dotychczas opisane (samodzielnie lub we współpracy) przez 

Wykonawcę i zgłoszone do włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  

(30% - maksymalnie 30 pkt.)  

W celu spełniania powyżwszego kryterium Wykonawca przedstawi wykaz kwalifikacji 

rynkowych dotychczas opisanych (samodzielnie lub we współpracy) przez Wykonawcę  

i zgłoszone do włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Maksymalną liczbę punktów (30 pkt) otrzyma ta oferta, której Wykonawca posiada 

największe doświadczenie w opisie kwalifikacji, a każda następna odpowiednio zgodnie ze 

wzorem:  

Liczba punktów oferty = (liczba kwalifikacji dotychczas zgłoszonych do ZRK w ocenianej 
ofercie x 30) /(oferta z najwyższą liczbą kwalifikacji dotychczas 
zgłoszonych do ZRK) 

 

Kwalifikacje rynkowe, które zostaną wskazane w przedmitowym kryterium nie mogą 

pokrywać się z kwalifikacjami wskazanymi w warunku udziału w zamówieniu – patrz pkt. 3A 

ogłoszenia.  

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 w postępowaniu została uznana oferta złożona przez:  
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa. 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta złożona przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 
Warszawa, została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.  

 
 


