
  
 

Warszawa, dnia 2018-08-10 

 

………………143/2018………………… 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się notatka) 

 
 

Protokół z wyboru wykonawcy w trybie dokonania zakupu bez zastosowania 

przepisów o zamówieniach publicznych  

 

Nazwa zespołu ZRK 
 
W dniach 29-06-2018 do 10-08-2018 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące:  

opracowania ekspertyzy dotyczącej możliwości rozszerzenia zawartości Zintegrowanego 

Rejestru Kwalifikacji (ZRK) o inne informacje o kwalifikacjach pełnych z obszaru szkolnictwa 

wyższego, niż wskazane w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (ZSK). 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 2018-06-29 na stronie 

http://bip.ibe.edu.pl/ zapytania ofertowe oraz w Bazie Konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1122155 

 

została złożona następująca oferta: 

 

Lp. nazwa Wykonawcy/dane kontaktowe Cena brutto  Ilość przyznanych pkt 

1 

Adwokat Henryk Michałowicz 
Kancelaria Adwokacka 
ul. Argentyńska  5a m. 34  
03-952 Warszawa 

22 140 zł 90 

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu : 

wykonawca: Wykształcenie 
wyższe 
prawnicze: 

Doświadczenie w 
opracowywaniu ekspertyz 
prawnych poświadczone 
opracowaniem co najmniej 
trzech ekspertyz w ciągu 
ostatnich 5 lat: 

Znajomość 
Zintegrowanego 
Systemu Kwalifikacji: 

Znajomość 
aktów 
prawnych: 

Adwokat Henryk 
Michałowicz 
Kancelaria 
Adwokacka 

+ + + + 

 

 

Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 

 

Lp. Kryterium/ podkryterium Maks. liczba 
punktów 

Adwokat Henryk Michałowicz 
Kancelaria Adwokacka 

 

1 Cena 30 30 

W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (30) otrzyma oferta 
zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio (22 140 zł x 30) : 22 140 zł = 30 pkt. 

http://bip.ibe.edu.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1122155


  
 

zgodnie ze wzorem: 
 

Liczba punktów oferty= (cena oferty najniżej skalkulowanej x 30): 
cena oferty ocenianej 

 2 Doświadczenie osoby, wskazanej do 
realizacji zamówienia 

70 60 

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) 
opracowała (była autorem lub współautorem) ekspertyzę/pracę 
analityczną/artykuł, która spełnia łącznie następujące wymagania: 

 Przedmiotem analizy było rozwiązanie systemowe; 

 Analiza obejmowała zagadnienia z jednego z wymienionych 

obszarów: polityka na rzecz uczenia się przez całe życie, integracja 

systemów kwalifikacji w Polsce; 

 Zawierała analizę stanu prawnego. 

Za okres  ostatnich 5 lat Oferent  
wykazał opracowanie z należytą 
starannością: dwie samodzielne 
prace i cztery jako współautor. 
Opracowania samodzielne:: 
1) „Wstępne zasady współpracy z 

interesariuszami”, 10 pkt. 

2) „Ekspertyza zawierająca projekt 

założeń do rozporządzenia 

wykonawczego upoważniającego 

(…), 10 pkt. 

Opracowania we współautorstwie: 
3) „Raport z przeglądu 

ustawodawstwa dotyczącego dialogu 

organów władzy publicznej z 

obywatelami i ich organami. 

Wybrane przykłady”, 10 pkt. 

4)  „Słownik podstawowych 

terminów dotyczących krajowego 

sytemu kwalifikacji”,  10 pkt. 

5) „Ogólne zasady formułowania 

wymagań dla ekspertów w 

Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji. Analiza rozwiązań i 

rekomendacje dotyczące wymagań 

kwalifikacyjnych dla ekspertów 

powołanych do prac związanych z 

ustanawianiem kwalifikacji,  10 pkt. 

6) „Propozycja zasad współpracy z 

interesariuszami w zintegrowanym 

systemie kwalifikacji, 10 pkt. 

W jednym opracowaniu nie 
wskazano autorów, stąd nie można 
określić udziału Oferenta w jego 
powstaniu, tj.: „Uwagi do projektu 
rozporządzenia (…)” – zał. 5, str. 8. – 
0 pkt. 

RAZEM 100 90 

 

Za najkorzystniejszą uznana została następująca oferta: 

Adwokat Henryk Michałowicz 
Kancelaria Adwokacka 
 

 

Uzasadnienie – oferta otrzymała najwyższą ilość punktów. 

 


