
 

 

Warszawa, dnia 2019-01-28 

 

………………2/2019………….. 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się notatka) 

 
 

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

 
Nazwa zespołu ZSK 
W dniach 11.01.2019 -28.01.2019 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

Usług programistycznych dot. Bazy dobrych praktyk w zakresie walidacji i zapewniania jakości 

procesu nadawania kwalifikacji 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 11.01.2019 na stronie 

http://bip.ibe.edu.pl/  zapytania ofertowe  oraz w bazie konkurencyjności pod numerem 

1160124 zostały złożone następujące oferty: 
  

Lp. nazwa Wykonawcy/ dane 
kontaktowe 

cena oferty 
brutto 

ilość przyznanych 
pkt 

Data wpływu 
oferty 

1  Sidnet Solutions Sp. z o.o. 
Ul. Górczewska 156 lok 32 
01-460 Warszawa 

27 183,00 100,00 
 

2019-01-18 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu. 
Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 
 
a)   Cena 60% – maksymalnie 60 punktów 
 
Najwyższą liczbę punktów (60 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 60 pkt 
                                                            cena oferty ocenianej             
 
Jakość wykonania i estetyka schematu (na podstawie szkicowego schematu dostarczonego 
przez Zamawiającego) 40% - maksymalnie  40 punktów 
 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze stroną, na której znajduje się Baza dobrych 
praktyk (dalej: baza): http://walidacja.ibe.edu.pl/dobrepraktyki oraz załączyć do oferty 
interaktywny schemat walidacji w formacie SVG (w postaci kodu) stworzony na podstawie 
załączonego do ogłoszenia poglądowego schematu (załącznik nr 4), odpowiadający pod 
względem struktury i szaty graficznej schematom opublikowanym w bazie. 
 
Najwyższą liczbę punktów (40 pkt) otrzyma oferta podczas indywidualnej oceny przez 
pryzmat określonych w kryterium cech schematu. 
Za całkowite spełnienie poszczególnych podkryteriów otrzymuje się: 
5 pkt – schemat kompozycyjnie i kolorystycznie prawidłowo wyróżnia etapy walidacji; 
5 pkt – schemat kompozycyjnie i kolorystycznie prawidłowo wyróżnia momenty decyzji w 
procesie walidacji; 
5 pkt – schemat kompozycyjnie i kolorystycznie prawidłowo wskazuje moment startowy i 
moment końcowy procesu walidacji oraz okres karencji; 
5 pkt – schemat w czytelny sposób odzwierciedla strukturę procesu walidacji; 
6 pkt – schemat jest spójny z dotychczasowymi schematami opublikowanymi w bazie w 
zakresie doboru kolorów; 

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


 

 

7 pkt – schemat jest spójny z dotychczasowymi schematami opublikowanymi w bazie w 
zakresie doboru kształtów; 
7 pkt – schemat jest spójny z dotychczasowymi schematami opublikowanymi w bazie w 
zakresie kompozycji. 
 
W przypadku nie złożenia wraz z ofertą schematu punktacja w powyższym podkryterium 
automatycznie wynosi 0 pkt. W przypadku uzyskania O pkt w powyższym podkryterium 
oferta podlega odrzuceniu. 
Punkty ze wszystkich kryteriów zostaną do siebie dodane. Umowa zostanie podpisana  
z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 
 
 
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:  
Sidnet Solutions Sp. z o.o. – jedyna oferta z największa liczba zdobytych punktów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


