
 

 

Warszawa, dnia 2019-03-06 

………………6/2019………….. 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się notatka) 

 
Protokół z wyboru wykonawcy w trybie dokonania zakupu bez zastosowania 

przepisów o zamówieniach publicznych  
 
Nazwa zespołu ZRK 

W dniach 25.01.2019 - 06.03.2019 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

Opracowanie narzędzia wspomagającego automatyczne gromadzenie danych na temat efektów 
kształcenia w uczelniach w Polsce oraz przygotowanie bazy danych zgromadzonych informacji 
(HECrawler). W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 25.01.2019 na stronie 
http://bip.ibe.edu.pl/  zapytania ofertowe  oraz w bazie konkurencyjności pod numerem 1162936 zostały 
złożone następujące oferty: 

  

Lp. nazwa Wykonawcy/ dane 
kontaktowe 

cena oferty brutto 
 

Ilość 
przyznanych 

punktów 

Data wpływu 
oferty 

1  Vecler Sp. z o.o., 
ul. Ślężna 148, 53-111 
Wrocław 

 
81 217,33 zł 

 
 

50,00 

 
 

22-02-2019 

Na podstawie pkt. 7 z Wykonawcą zostały przeprowadzone negocjacje w zakresie ceny oferty. 
Wykonawca w pierwszej ofercie przedstawił cenę 88 560,00 zł brutto. 
 
Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu. 
 
Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 
 
4.1.  Cena – 40 pkt.  
W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (40) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a 
każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 
 
Liczba punktów oferty= (cena oferty najniżej skalkulowanej x 40): cena oferty ocenianej 
 
4.2. Doświadczenie – 60 pkt 
W tym kryterium Komisja dokona oceny za doświadczenie w tworzeniu przez Eksperta/ zespół 
Ekspertów narzędzi wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert . 
Ocena będzie dokonywana na zasadzie 0-1 (posiada/nie posiada). 
 
Punkty w tym kryterium będą przyznawane w trzech kategoriach:  
 
a) narzędzie automatycznie przeszukujące sieć i gromadzące dane (webscraping, bot itp.) 

pochodzące ze stron internetowych oraz plików tekstowych na tych stronach – maks. 30 pkt.  
Za każde narzędzie spełniające określone wymagania Wykonawca otrzyma 5 pkt, nie więcej jednak 
niż 30 pkt.  
 
b) narzędzie / program automatycznie lub semi-automatycznie wydobywający dane z pomocą 

OCR, wyposażone w interfejs umożliwiający korzystanie z narzędzia przez osoby bez 
przygotowania programistycznego lub pobieranie treści przez zaznaczanie części dokumentu 
(grab and click).  

Za każde narzędzie spełniające określone wymagania Wykonawca otrzyma 5 pkt, nie więcej jednak 
niż 20 pkt.;  
 
c) narzędzie na potrzeby zarządzania zbiorami danych wyższej uczelni  

– maks. 10 pkt.  
Za każde narzędzie spełniające określone wymagania Wykonawca otrzyma 5 pkt, nie więcej jednak 
niż 10 pkt. 
 

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


 

 

4.2.1 W przypadku, gdy oferta składana jest przez Podmiot / zespół Ekspertów który wskazuje do 
realizacji przedmiotowego zamówienia więcej niż jedną osobę, wówczas wykazanie tego 
samego narzędzia przez osoby wskazane do realizacji zamówienia nie będzie punktowane 
odrębnie. 

 
4.2.2 W kryterium „Doświadczenie” – ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartej w 

wykazie dołączonym do formularza oferty, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 5 
4.2.3 W kryterium „Doświadczenie” Wykonawca nie może przedstawić tych samych 

aplikacji/narzędzi, które zostały uwzględnione w warunkach udziału w postępowaniu.  
 
4.2.4 Powyższe kryteria są oceniane w odniesieniu do całego zespołu łącznie, co oznacza, że jeden 

członek zespołu  może być autorem wszystkich wskazanych narzędzi/aplikacji.  
 

W ramach oceny oferty punkty otrzymane w danym kryterium zostaną do siebie dodane. Ocena 
każdego kryterium zostanie dokonana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  
 
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 
 
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:  
Vecler Sp. z o.o., ul. Ślężna 148, 53-111 Wrocław 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta złożona przez Vecler Sp. z o.o., ul. Ślężna 148, 53-111 Wrocław, została uznana za 
najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.  
Była to jedyna oferta złożona w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

 
 
 


