
 
 

 

Warszawa, dnia 24-07-2019 r. 

……IBE/186/2019…….………….. 
(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  
 
W dniach 2019-07-05 do 2019-07-24 zostało przeprowadzone postępowanie pn.: 

„Moderowanie wywiadów indywidualnych w ramach 2 badań jakościowych, które zostaną 

przeprowadzone w różnych miejscowościach na terenie kraju”.  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 2019-07-05 na stronie 
http://bip.ibe.edu.pl/  zapytania ofertowe oraz w bazie konkurencyjności pod numerem: 
1194170 zostały złożone następujące oferty: 

Lp. Nazwa Wykonawcy/ dane kontaktowe 
Cena oferty 

brutto 

Ilość 
przyznanych 

pkt 

Data 
wpływu 
oferty 

1 Jagoda Przybysz (zam. Łódź) 3 320,00 zł 70,00 15-07-2019 

2 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. 

Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn 
12 008,00 zł 34,60 15-07-2019 

3 
Biuro Badań Społecznych Question Mark 
Sp. Z o.o. al. 1 Maja 9 lok. 4, 90-717 Łódź 

11 070,00 zł 51,00 15-07-2019 

4 
Logic Gate Sp. z o.o.  

ul. Braci Wagów 1/28, 02-791 Warszawa 
8 300,00 zł 58,00 15-07-2019 

5 Joanna Suchomska (zam. Toruń)  4 060,00 zł 72,40 15-07-2019 

6 
Infondo Sp. z o.o. 

 ul. Zegrzyńska 81a/102,  
05-119 Legionowo 

5 400,00 zł 73,40 15-07-2019 

 
Oferty złożone przez Wykonawców wskazanych w powyższej tabeli spełniły warunki udziału 
w postępowaniu i podlegały ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 
 

L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Cena 70 

2 Doświadczenie  30 

 
 

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


 
 

 

a) Cena – 70 punktów – 70 % 

Najwyższą liczbę punktów (70 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za 

zrealizowanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie ze 

wzorem:  

      cena oferty najniżej skalkulowanej 

Liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------  x 70 pkt. 

   cena oferty ocenianej   

 

 

b) Doświadczenie – 30 punktów – 30%  

Moderator przedstawi listę projektów z ostatnich 4 lat w których moderował indywidualne 

wywiady pogłębione (IDI) z respondentami będącymi przedstawicielami/pracownikami instytucji 

publicznych/organizacji pozarządowych. W ramach każdego projektu wykonawca wskaże ilości 

przeprowadzonych IDI  z respondentami będącymi przedstawicielami/ pracownikami instytucji 

publicznych i/lub przedstawicielami/pracownikami organizacji pozarządowych. 

 

Sposób oceny: Ocenie będą podlegać ilości zmoderowanych indywidualnych wywiadów 

pogłębionych (IDI) z określonym tymi respondentów; przedstawiciele / pracownicy instytucji 

publicznych i/lub przedstawiciele / pracownicy organizacji pozarządowych, 

 

•Przedstawienie łącznej ilości wywiadów mniejszej niż 30 IDI: 0 pkt. 

•Przedstawienie łącznej ilości wywiadów od 31 do 60 IDI: 15 pkt. 

•Przedstawienie łącznej ilości wywiadów ponad 60 IDI: 30 pkt. 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym kryterium nie będzie oceniał tych samych 

wywiadów które zostały wskazane w pkt. 3 ogłoszenia. 

 

Liczba punktów oferty ocenianej zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.  

 

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą który otrzyma najwyższą liczbę punktów.  

 
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: 
Infondo Sp. z o.o., ul. Zegrzyńska 81a/102, 05-119 Legionowo 

 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta złożona przez Infondo Sp. z o.o., ul. Zegrzyńska 81a/102, 05-119 Legionowo, została 
uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.  
 
 
 
 
 
 


