
 

 

 

 

Warszawa, dnia 23.11.2018 r.  

IBE/264A/2018 – Druga Edycja  

Zespół Wsparcia Projektów 
 
 

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

 
 
W dniach  05.11.2018 r. do 23.11.2018 r. zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 
przygotowanie wstępnej analizy itemmetrycznej 15 testów (13 testów językowych i 2 skal 
obserwacyjnych) przeznaczonych dla dzieci w wieku 5;0-17; 0 lat 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 05.11.2018 r. na stronie http://bip.ibe.edu.pl/  
zapytania ofertowe  oraz w bazie konkurencyjności pod numerem 1147343 zostały złożone 
następujące oferty: 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy/ Dane kontaktowe Cena oferty 
brutto  

PLN 

Ilość przyznanych pkt  
(Cena +  Kryteria 
merytoryczne) 

1 Tomasz Knopik Lublin,  
 

15 000,00 100 

Na podstawie pkt. 7 ogłoszenia z Wykonawcą zostały przeprowadzone negocjacje w zakresie ceny 
oferty. Wykonawca w pierwszej ofercie przedstawił cenę 15500 zł brutto.   
 
1. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.  

a. wykształcenie: wyższe min. magister psychologii, pedagogiki – należy załączyć kopię 

dyplomu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

b. doświadczenie zawodowe w oświacie lub/i z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami za ostatnie 10 lat – potwierdzone 

oświadczeniem z opisem doświadczenia  

c. min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu diagnozy psychologicznej 

dzieci i młodzieży za ostatnie 10 lat – potwierdzone oświadczeniem  

d. doświadczenie w prowadzeniu badań edukacyjnych potwierdzone udziałem w 2 

projektach, których celem było opracowanie testów diagnostycznych  

2. Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 

1) Cena –  max. 30 pkt. 

Liczba punktów obliczona wg wzoru: Liczba punktów oferty ocenianej =  cena oferty najniżej 

skalkulowanej  :  cena oferty ocenianej x 30pkt 

2) Kryteria merytoryczne - maks. 70 pkt 
a) doświadczenie w prowadzeniu diagnozy psychologicznej - max. 10 pkt przyznane w 

następujący sposób: 

 0-5 lat – 0 pkt 

 pow. 5  do 8 lat – 5 pkt  
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 pow. 8 lat – 10 pkt 
 

b) propozycja struktury raportu z analizy itemmetrycznej -  maks. 60 pkt, przyznane w 
następujący sposób: 

 40 pkt - adekwatność do tematu zamówienia, oceniający odejmą od max. liczby 40 
pkt po 5 pkt za każdy nieadekwatny element  

 10 pkt - poprawność formalna, tj. zgodność ze standardami APA, oceniający 
odejmą od max. liczby 10 pkt. po 2 pkt za każdą niezgodność ze standardem APA 

 10 pkt - kompletność, tj. uwzględnienie wszystkich obszarów tematycznych 
objętych przedmiotem zamówienia, oceniający odejmą od max. liczby 10 pkt. po 1 
pkt za każdy brakujący element 

 

 

 

 

3. Szczegółowa punktacja ofert przedstawia się następująco: 

 

Nazwa Wykonawcy 
 

Kryteria oceny  
Ilość 
punktów 
 oferty 

Cena Kryteria merytoryczne 

Max. liczba 
punktów 

w kryterium 
30 

 

Max. liczba punktów w kryterium - 70 
w tym max. liczba punktów w podkryteriach 

Max. 10 pkt 
doświadczenie w 
prowadzeniu diagnozy 
psychologicznej   

Max. 60 pkt 
Propozycja struktury raportu z 
analizy itemmetrycznej 

Przyznane punkty 

Tomasz Knopik  
20-819 Lublin,  

 

30 

10 60 100 

 

 
4. Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: Pana Tomasza Knopik, Lublin  

 
Uzasadnienie wyboru: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wyłoniono 1 Wykonawcę. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


