
 

Warszawa, dnia 07-09-2018 r.  

IBE/202/2018 
 
 

 Informacja  z wyboru wykonawcy w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów 
o zamówieniach publicznych  

 
W dniach 14.08.2018 r. do 07.09.2018 r. zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące:  
Opracowanie ekspertyz/raportów przyczyniających się do adaptacji narzędzi do potrzeb dzieci ze 
SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) i niepełnosprawnościami:   

1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim – (część I), 
2. niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim (część II) ,  
3. z dysfunkcją wzroku (część III),  
4. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (część IV). 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 14.08.2018 r. na stronie http://bip.ibe.edu.pl/  
zapytania ofertowe  oraz w bazie konkurencyjności pod numerem 1131243 zostały złożone 
następujące oferty: 
 
Część I zamówienia  - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 
 

Lp. nazwa Wykonawcy/ dane kontaktowe cena oferty brutto ilość przyznanych pkt 

1  Magdalena Wójcik, Świdnik 
Anna Prokopiak, Lublin 

10150 80 

 

Wykonawca  spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 

Kryteria oceny oferty Max. Ilość 
 punktów 

Ilość punktów 
przyznanych 

 Cena 20 20 

Ocena merytoryczna , w tym: 
80 

w tym: 

 

a) doświadczenie ekspertów 20 15 

b) Propozycja 5 dostosowań   20 15 

c) Propozycja dot. struktury raportu dot. narzędzi rozwoju 
poznawczego 

20 
 

15 

d) Propozycja dot. struktury raportu dot. charakterystyki 
profilu funkcji poznawczych   20 

15 

Ilość punktów oferty …………… 80 

 
Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:  Magdalena Wójcik Świdnik, Anna 
Prokopiak Lublin –  10150 zł brutto.  Oferta mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację 
przedmiotowego  zamówienia i otrzymała 80 pkt. 

http://bip.ibe.edu.pl/
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Część II zamówienia - niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, 
znacznym i głębokim 

Lp. nazwa Wykonawcy/ dane kontaktowe cena oferty 
brutto 

ilość przyznanych pkt 

1  Anna Prokopiak, Lublin 10150 zł 75 

 
Wykonawca  spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 

Kryteria oceny oferty Max. Ilość 
 punktów 

Ilość punktów 
przyznanych 

Cena 20 20 

 Ocena merytoryczna ,w tym: 
80 

w tym: 
 

a) doświadczenie ekspertów 
30 

20 

b) Propozycja dot. struktury raportu dot. przeglądu narzędzi rozwoju 
poznawczego 

25  
17,5 

c) Propozycja dot. struktury raportu dot. charakterystyki profilu 
funkcji poznawczych 

25 
1`7,5 

Ilość punktów oferty …………… 75 

 
Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Anna Prokopiak, Lublin –  10150 zł brutto.  
Oferta mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację przedmiotowego  zamówienia i otrzymała     
75 pkt. 

 
Część III zamówienia - dysfunkcja wzroku 

Lp. nazwa Wykonawcy/ dane kontaktowe cena oferty brutto ilość przyznanych pkt 

1  
Beata Papuda-Dolińska, Warszawa         16400 zł 100 

 
Wykonawca  spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 

Kryteria oceny oferty Max. ilość 
punktów 

Ilość punktów 
przyznanych 

Cena 20 20 

Ocena merytoryczna , w tym: 
80 

w tym:  

a) Doświadczenie ekspertów  30 30 

b) Propozycja dot. struktury raportu dot. narzędzi rozwoju 
poznawczego  z dysfunkcją wzroku 25 

25 
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c) Propozycja dot. struktury raportu dot.  charakterystyki 
profilu funkcji poznawczych z dysfunkcja wzroku   25 

25 

Ilość punktów oferty …………… 100 

 
Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Beata Papuda-Dolińska, Warszawa  –  
16400 zł brutto.  Oferta mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację przedmiotowego  
zamówienia i otrzymała 100 pkt 

 

 

     Część IV zamówienia - zaburzenia ze spektrum autyzmu (z zespołem Aspergera) 

Lp. nazwa Wykonawcy/ dane kontaktowe cena oferty 
brutto 

ilość przyznanych pkt 

1  
Anna Prokopiak, Lublin           10150 zł 90 

 
Wykonawca  spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 

Kryteria oceny oferty 
Max. ilość 
punktów 

Ilość punktów 
przyznanych 

Kryterium oceny – Cena 20 20 

Kryterium oceny: Ocena merytoryczna , w tym: 
80 

w tym: 
 

a) Doświadczenie ekspertów  
30 

30 

b) Propozycja dot. struktury raportu dot. przeglądu 
narzędzi rozwoju poznawczego z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu 

25 
20 

c) Propozycja dot. struktury raportu dot. charakterystyki 
profilu funkcji poznawczych z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu 

25 
20 

Ilość punktów oferty …………… 90 

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Anna Prokopiak, Lublin –  10150 zł brutto.  
Oferta mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację przedmiotowego  zamówienia i otrzymała      
90 pkt. 
 

 

 

 


